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Előterjesztés 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2016. március 29-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletet és a gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 13/2005. (X.1.) önkormányzati rendeletet egy közös önkormányzati 
rendeletbe foglaltuk. Így került megalkotásra a szociális igazgatásról, valamint a szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet-tervezet. 
 
A rendelet-tervezet tartalmazza a Nyirád Község Önkormányzatával megkötött feladat-
ellátási szerződés alapján biztosított házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozó 
szabályokat, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
lakhatási támogatás jogosultsági feltételeinek és a havi összegének a módosítását, a 
temetési célra szóló települési kamatmentes kölcsön jogosultsági feltételeinek módosítását, 
a települési szülési támogatás összegének módosítását, valamint a gyermekjóléti 
ellátásokat. 
 
A rendelet-tervezet előkészítése a jelenlegi hatályos jogszabályok figyelembe vételével (pld. 
jövedelem határok, jogosultak kör, jogosultságot megalapozó élethelyzetek) történt. 
 
A jelentős és szükséges módosítások miatt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2/2015. 
(II.24.) rendeletét és a 13/2005. (X.1.) rendeletét helyezze hatályon kívül és az új rendeletet 
a mellékelt tervezet szerint alkossa meg. 
 
 
 

A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
rendelet-tervezet részletes indokolása 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: 
Szt.) a pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozására több ponton ad felhatalmazást a 
települési önkormányzat számára. 
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Az Szt. 32. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 92. § (1)–(2) 
bekezdései alapján a fenntartó önkormányzat, illetve ha a fenntartó önkormányzat többcélú 
kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. 
A fentiek szerint a rendelet-tervezet tartalmazza a kérelem benyújtásával kapcsolatos 
eljárási szabályokat, a törvényi felhatalmazás alapján az egyes szociális pénzbeli ellátásokra 
vonatkozó részletszabályokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátás 
igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának szabályait. Tartalmazza továbbá a rendelet 
megalkotásával egyidejűleg hatályon kívül helyezendő helyi rendeletet. 
 
A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 3. §-át, mely szerint: 
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem 
lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes.” 
 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.  
 
Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben 
foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a 
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 
 
A rendelet-tervezet az ellátások jogosultsági feltételeiben a jelenleg hatályos rendelethez 
viszonyítva csak kisebb változásokat tartalmaz.  
 
A rendelet-tervezet több hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz, mivel 
elfogadásával egyidejűleg a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendeletet és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2005. (X.1.) önkormányzati rendeletet 
hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
A rendelet-tervezet részletes indokolása: 
 
1. § A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza a szociális ellátások fedezetét. 
 
2. § A rendelet-tervezet ezen szakaszai az eljárási szabályokat rögzítik. Meghatározásra 
került, hogy az ellátások iránti kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármester 
hatáskörébe utalta. Tartalmazza, hogy az ellátások iránti kérelmet ki jogosult előterjeszteni, 
milyen formában és milyen igazolásokat kell mellékelni. 
 
3. § Ez a szakasz rögzíti a jövedelemszámítás módját. 
 
4. § Meghatározza a jövedelmi, vagyoni helyzet vizsgálatának módját. 
 
5. § Ez a szakasz tartalmazza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások igénybevételének szabályait. 
 
6. § A rendelet-tervezet ezen szakasza a pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának 
szabályait tartalmazza. 
 



 

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz – Szőc, 2016. március 29. 

7. § - 9. § A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásra való jogosultság feltételeit tartalmazza. Módosításra került a jogosultak köre. 
Egyedülálló esetén a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 % került megállapításra. Módosításra került a támogatás havi összege is 5 000 Ft 
helyett 8 000 Ft.  
 
10. § A rendelet-tervezet ezen szakaszai a rendkívüli települési támogatás jogosultsági 
feltételeit tartalmazza. A korábbi szabályozáshoz képest nem változott. 
 
11. § Ez a szakasz a temetési célra szóló települési kamatmentes kölcsön jogosultsági 
feltételeit tartalmazza. A korábbi szabályozáshoz képest változott a jogosultak köre. Az új 
szabályozás szerint kérelmező csak állandó szőci lakos lehet. 
 
12. § A rendelet-tervezet ezen szakasz a szülési támogatás jogosultsági feltételeit 
tartalmazza. A korábbi szabályozáshoz képest változott a támogatás összege, 
gyermekenként 10.000 Ft helyett 20.000 Ft. 
 
13. § Ez a szakasz rendelkezik a rendkívüli települési támogatás természetbeni nyújtásáról. 
 
14. § Ez a szakasz rendelkezik a falugondnoki szolgáltatásról. 
 
15. § - 16. § A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza az étkeztetés jogosultsági 
feltételeit. A korábbi szabályozáshoz képest változás nem történt. 
 
17. § Ez a szakasz rendelkezik a házi segítségnyújtásról. A szolgáltatást 2016. január 1. 
napjától a Nyirádi Szociális Segítő Központ nyújtja, Nyirád Község Önkormányzatával kötött 
feladat-ellátási szerződés alapján. 
 
18. § Ez a szakasz rendelkezik a gyermekjóléti szolgáltatásról, amit 2016. január 1. napjától 
a Nyirádi Szociális Segítő Központ útján biztosítja az önkormányzat.  
 
19. § Ez a szakasz rendelkezik a gyermekek napközbeni ellátásáról. 
 
20. § A rendelet-tervezet ezen szakasza a hatályba léptetést, az átmeneti rendelkezést és a 
hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. Jelen rendelet-tervezet elfogadásával 
egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az ellátásokat jelenleg szabályozó önkormányzati 
rendeleteket. 
 
 
 
 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...... 
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-tervezet elfogadásával a 
képviselő-testület meghatározza az igénybe vehető szociális és gyermekjóléti 
ellátások körét, a jogosultság feltételeit és az eljárás szabályait.  

2. Környezeti következményei: Nem releváns. 
3. Egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
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4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet megalkotásának az 
adminisztratív terheket tekintve jelentős többlet terheket eredményező hatása nincs. 

5. A rendelet megalkotásának szükségessége: szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásainak való megfelelés. 

6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás 
elmaradásának közvetlen jogi, felügyeleti következménye van, felügyeleti intézkedést 
von maga után. A szociális ellátás hiánya, a rászoruló családok, személyek 
létfenntartásának veszélybe kerülése. 

7. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel 
alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
 
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Nyirád, 2016. március 23. 
 
 
 


