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A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása  

 
 
 

A tárgykört rendező jogszabály: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának elfogadása során a bizottsági 
szervezetet minimalizáltuk és a Szociális Bizottságot megszüntettük. Ezzel a rendelettel összhangba 
kell hozni a hatályos szociális rendeletet oly módon, hogy a még meglévő szociális bizottsági 
hatáskörök törlésével egyidejűleg a polgármesterre delegáljuk ezek intézését.  

A fenti módosítás a kamatmentes szociális kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört érintő 
5.§ (4) bekezdését érinti.  

A rendeletmódosítás továbbiakban a temetési segély megállapításának jövedelmi feltételeit érinti. A 
gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy rendeletünk 9.§ (1) bekezdésében megállapított jövedelmi 
határ olyan alacsony, hogy a valóban rászoruló kérelmezők jelentős része sem tudja a segélyezési 
formát igénybe venni. Ennek megfelelően a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéből 
származtatott jövedelmi határt javasolom megemelni akként, hogy családban élők esetében a 
jelenlegi, az öregségi nyugdíj összegével egyező határt a nyugdíjminimum 150%-ára, egyedül élő 
kérelmezők esetében a 150%-os mértéket 200%-os mértékre emeljük fel. 

A rendelet harmadik módosítása technikai aktualizálást tartalmaz: a 10.§ (3) bekezdésében a 
rendszeres szociális segélyben részesülők esetében együttműködésre kijelölt szerv a VTKÖT által 
fenntartott Egyesített Szociális és Családsegítő Központ helyett az Oltalom Gyermekjóléti és 
Szociális Intézmény. 

 
Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 
 
 
 
Felcsút, 2013. április 24. 

Mészáros Lőrinc 
  polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

szóló 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) 
pontjában és (3) bekezdésében, 37/A § (1) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2012. (III.26.) 
önkormányzati rendelete 5.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„(4) A kamatmentes szociális kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gya-
korolja. A kérelmezővel kölcsönszerződést a polgármester köt.” 
 
2.§ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szoci-
ális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati 
rendelete 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„(1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondos-
kodott és akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével 
egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetén 200%-át nem éri el.” 
 
3.§ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szoci-
ális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati 
rendelete 10.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az együttműködésre 
kijelölt szerv az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, a továbbiakban 
Szolgáltató. 
 
4.§ A rendelet 2013. május 2-án lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti. 
 

Mészáros Lőrinc      Dr. Sisa András 
     polgármester                                                                              jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

szóló 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításához 
 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet elfogadása esetén a szociális bizottság hatáskörébe ellátás megállapítása nem tartozik, 
az ügymenet gyorsabbá válik. A temetési segélyre szélesebb kérelmezői kör válik jogosulttá. 

 

2. Várható költségvetési hatása: 

A rendelet elfogadásának költségvetési hatásaként szociális kiadási oldalon növekedés lesz 
tapasztalható.  

 

3. Várható környezeti következményei: a rendelet módosításának környezeti hatása nincs. 

 

4. Várható egészségi következmények: A rendelet módosításának egészségügyi következménye nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet módosítása következtében a bizottsági ülések adminisztratív terhe megszűnik. 

 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Az ellátások egyszerűbb megállapítására vonatkozó jogos igény, valamint a temetési segély 
szélesebb körben történő nyújtása iránti igény. 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
(előirányzat módosítással) rendelkezésre állnak. 

 

Felcsút, 2013. április 24. 

         Dr. Sisa András 

     jegyző 

 

 

 

 

 



 

 

I N D O K O L Á S  

 

(a 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján) 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

szóló 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításához 
 

 

A Szociális Bizottságot a szervezeti és működési szabályzat megszünteti. Ezzel a rendelettel 
összhangba kell hozni a hatályos szociális rendeletet oly módon, hogy a még meglévő szociális 
bizottsági hatáskörök törlésével egyidejűleg a polgármesterre delegálja ezek intézését.  

A rendeletmódosítás továbbiakban a temetési segély megállapításának jövedelmi feltételeit érinti. A 
gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy rendeletünk 9.§ (1) bekezdésében megállapított jövedelmi 
határ olyan alacsony, hogy a valóban rászoruló kérelmezők jelentős része sem tudja a segélyezési 
formát igénybe venni. Ennek megfelelően a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéből 
származtatott jövedelmi megemelésre kerül akként, hogy családban élők esetében a jelenlegi, az 
öregségi nyugdíj összegével egyező határ a nyugdíjminimum 150%-ára, egyedül élő kérelmezők 
esetében a 150%-os mértéket 200%-os mértékre nő. 

A rendelet harmadik módosítása a 10.§ (3) bekezdésében a rendszeres szociális segélyben 
részesülők esetében együttműködésre kijelölt szerv a VTKÖT által fenntartott Egyesített Szociális és 
Családsegítő Központ helyett az Oltalom Gyermekjóléti és Szociális Intézményre változik. 
 

Felcsút, 2013. április 24. 

         Dr. Sisa András 
               jegyző 

 


