
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló 

1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye (2011. 

április 25.) 32.cikk (2)bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésének 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárvaa 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 

szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló 1/2011. 

(I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 2. § -a helyébe az a következő rendelkezés lép: 

„2.§  (1)Ezen rendelet az alábbi ellátásokra terjed ki: 

a)szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

aa) önkormányzati segély 

ab) aktív korúak ellátása, 

ac) lakásfenntartási támogatás, 

ad) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj, 

ae) tanévkezdési támogatás. 

b) természetben nyújtott ellátás: méltányossági közgyógyellátás  
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2.§ 

 

A R. 4. § -a előtti„átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg és 

a következő rendelkezés lép: 

                                                                                 „4.§ 

(1) Önkormányzati segély adható a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi 

III. törvény 45.§. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján. 

 

(2) Önkormányzati segély állapítható meg annak, akinél az egy főre számított havi családi 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át.  

 

3.§ 

(1) Ezen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a R. 3.§, 5-9.§ és 14. § -a hatályát veszti 

 

Kelt: Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28.-i ülésén. 

 

Jánosi József      Jenesné Paróczai Erika 

                   polgármester       jegyző 

 

Záradék: 

Ezen rendelet 2013. november 28-án kihirdetésre került. 

 

        Jenesné Paróczai Erika 

         jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló 

1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A törvény szerint a Képviselő-testület a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak 

szerint önkormányzati segélyt nyújt. 

Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni: 

- akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, 

elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. Önkormányzati segélyt kell nyújtani elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulásként is. 

 

(3) Az a személy részesíthető önkormányzati segélyben az, akinél az egy főre számított havi 

családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

130%-át.  

 

Az önkormányzati segély bevezetésével nem változott az önkormányzatnál eddig is 

alkalmazott, az önkormányzati rendelet alapját képező családi segélyezés elve, mely szerint a 

családok vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban vagy átmeneti segélyben 

részesülhettek. Ha a család gyermeket nevelt, csak a gyermekek jogán lehetett rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást igényelni.  
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:Jat.) 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 a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

A Jat 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat 

során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható 

következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

 

1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

 

a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Az önkormányzati segély célja különösen a krízishelyzetben lévő személyek és családok 

támogatása. Az egy főre számított családi jövedelem családban élők esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ában, egyedül élő vagy gyermekét egyedül 

nevelő szülő vagy gyám esetében 150%-ban történő meghatározása az ellátottak számát nem 

fogja növelni, hiszen a jogosult család a jövőben az eddigiekhez hasonlóan egy ellátás 

kérelmezésére lesz jogosult.  

 

b) A módosítás környezeti és egészségügyi következményei: 

A krízishelyzetbe került személyek támogatásával, a rászorultak lakhatása vagy az egészségi 

állapotukat veszélyeztető körülmények javítása várható. 

 

c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Az önkormányzati segély bevezetésével az adminisztratív terhek nem csökkennek, mivel a 

jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alapja is a családi segélyezés volt, mely szerint a 

családok vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban vagy átmeneti segélyben 

részesülhettek. Ha a család gyermeket nevelt, csak a gyermekek jogán lehetett rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást igényelni. 
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: 

A rendelet megalkotásának szükségességét a törvényi változás kényszeríti ki, ennek 

hiányában az önkormányzati rendelet jogszabálysértő, így törvénytelen lenne. 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket illetően az 1. pontban meghatározottak az irányadók. 

 

 

 

 

Rédei Róbert 

jegyzői referens 


