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E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2014. augusztus 18.-i ülésére

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló 17/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos. 
A szociális rendelet megalkotásakor nem kerültek szabályozásra a rendkívüli méltánylást
érdemlő esetben történő segély megállapításának esetei. Az ez iránti igény a valós társadalmi
viszonyok tekintetében felmerült, ezért szükséges az önkormányzati rendelet módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat
megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

 társadalmi és gazdasági hatása: Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben lehetővé válik
az egyszeri önkormányzati segély igénybevétele. 

 költségvetési hatása: A egyszeri önkormányzati segély iránti kérelmek száma, és a
megítélt összeg függvényében változik, de a mindenkori éves költségvetés biztosítja a
forrást.

b) környezeti és egészségi következmények:

 környezeti következmény: nem releváns.

 egészségi következmény: nem releváns.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
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 nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

 a rendelet megalkotásának szükségessége: A valós társadalmi viszonyok szükségessé
tették a megalkotott szociális rendelet módosítását.

 a rendelet elmaradásának következménye: A rendkívüli méltánylást érdemlő eset
felmerülésekor, azok a személyek is részesülhetnek támogatásban, akik egyébként az
önkormányzati segély igénylésére vonatkozó feltételek alapján, nem jogosultak a
támogatásra.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

 a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek
egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.

Segesd, 2014. augusztus 7.

 Péntek László
 polgármester
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