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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2022. október 6.-i ülésére 

 

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy 

rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 

feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. január 27-én fogadta el a 

szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendeletét, mely 2021. február 1. napján lépett 

hatályba. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2022. (IX. 19.) önkormányzati 

határozatával döntést hozott a rendelet módosításáról. A módosítás a rendkívüli méltánylást 

érdemlő esetben, polgármesteri hatáskörben érinti a települési létfenntartási támogatás 

igénybevétele jövedelemhatárának felső mértékét. 

A testület az alábbi módosító rendelkezést fogadta el a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (I. 

29.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdésére vonatkozóan: 

„(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb kettő 

alkalommal a polgármester is megállapíthat települési létfenntartási támogatást az alábbi 

jogosultsági feltételek fennállása esetén: 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 37.050 Ft 

összeget, de nem éri el a 80.001 Ft összeget, 

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 42.750 Ft 

összeget, de nem éri el a 85.001 Ft összeget, 

c) 65 év feletti személyekből álló kétfős háztartás esetében az egy főre jutó havi 

jövedelem meghaladja a 48.450 Ft összeget, de nem éri el a 90.001 Ft összeget, 

d) 65 év feletti, egyedül élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem 

meghaladja a 64.125 Ft összeget, de nem éri el a 100.001 Ft összeget. 

Az a)-d) pontok esetében a támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra 

a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés 

alapján a támogatás mértéke a 30.000 Ft összeget nem haladhatja meg.” 

 

A módosító rendelet-tervezet nem kerül bizottsági megtárgyalásra, mivel 2022. szeptember 

19. napján már tárgyalta a módosításra vonatkozó javaslatot a Pénzügyi, Szociális és 

Ügyrendi Bizottság. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 



A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

➢ társadalmi hatása: tájékoztatás miatt releváns; 

➢ gazdasági hatása: nem releváns; 

➢ költségvetési hatása: nem releváns, a központi költségvetés biztosítja a bevételt a 

kiadásokhoz. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem releváns. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

➢ a rendelet módosítása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt 

szükséges. 

➢ a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

 

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. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a módosító rendelet-tervezet megtárgyalására.  

 

 

Segesd, 2022. október 3. 

  

 Bencze Imre 

  polgármester 
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