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Ügyiratszám:  2/ 101-51 /2016.             
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. december 1. -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

települési támogatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló 

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  polgármester 

 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Böcskei Ferencné ,  szociális ügyintéző 

 

Meghívottak:   

 

Előterjesztést látta:   

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

      jegyző 
 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendeletet a Képviselő-testület a 2015. február 26 -i nyilvános ülésén alkotta meg, azóta a rendelet 

egyes rendelkezéseit több alkalommal módosította a képviselő – testület. A kisebb módosításokat a 

rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai tették szükségessé , valamint azon cél elérése , 

hogy a rendelkezésre álló  források minél optimálisabb felhasználása és a lakosság minél zökkenő 

mentesebb kiszolgálása valósuljon meg. 

 

 

                                                            Általános indokolás 
 

A jelen rendelet-tervezet amiatt került előterjesztésre , hogy a legutóbbi ülésen tárgyalt , a településen 

végigvonuló jégvihar bizonyított károsultjai minél előbb részesülhessenek a testület által biztosított 

kárenyhítési támogatásban. A hatályos rendelet a települési támogatások bármely formájának 

biztosítása feltételeként többféle igazolás beszerzését teszi szükségessé a család valamennyi tagja 

vonatkozásában. A javaslat azt tartalmazza , hogy a vis maior típusú támogatások esetén ezeket az 

igazolásokat ne kelljen beszerezni , hiszen az ilyen események jövedelmi , vagyoni viszonyoktól 

függetlenül mindenkit egyformán sújtanak , és valamennyi károsult részére nagy segítséget jelent - az 

elszenvedett károkhoz képest csekély összegű-  települési támogatás . A családonként keletkezett 

károk elérték a milliós tételeket , és a biztosító társaságok csak egy részét térítik. Emiatt sok családnak 

a „kemény” téli időjárás beköszönte előtt  szüksége van a támogatásra, ami a jelen szabályozás miatt 

csak az igazolások megléte és bemutatása esetén lenne kifizethető. 

 

Javasoljuk a képviselő-testületnek – hogy a szándékainknak megfelelően – a módosítási javaslatot 

tárgyalja meg, és alkossa meg a módosító rendeletet. A rendelet hatály a javaslat szerint a folyamatban 

lévő ügyekre is kiterjedne , hiszen az eljárások az érintettek vonatkozásban már megindultak. 

 



  
 

 

 

                                                                   Részletes indokolás 

 

1. § - hoz 

 

A rendelet 2.§ (5) bekezdése kiegészül azzal a rendelkezéssel , hogy a hivatalból induló eljárások 

esetén el lehet tekinteni a jogszabályokban és a helyi rendeletben előírt dokumentumok benyújtásától.  

 

2. § - hoz 

 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet módosításáról 

szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Zalahaláp  , 2016. december 01. 
                    Bedő Lajos Sándor  

                                                                                                                polgármester 
 

 

 
                           
 

                                              ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 

17. §-a szerint: 

 

17. § (1) 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. 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, 

és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 

A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében 

foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 



  
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy 

a hivatalból indított és vis maior típusú települési támogatások  esetén  el lehet tekinteni a jogosultsági 

feltételek vizsgálatától , ami a támogatáshoz való hozzájutás időtartamát lényegesen lerövidíti. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet indukál a Hivatal dolgozóinak. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A Rendelet  megalkotására  azért került előterjesztésre a javaslat , hogy  a ténylegesen rászorult ,de 

személyes okokból (szégyen , információ hiánya , stb.) támogatást nem igénylő  ,  elsősorban idősek , 

gyereket nevelő családok esetében a támogatási eljárás a jelzőrendszer tájékoztatása alapján  ,  

úgyszintén a jövedelmi , vagyoni helyzettől független bekövetkező   elemi csapás  (vis maior ) által  

érintetté váló polgárok esetében az eljárás hivatalból megindítható legyen , és ilyen esetben el lehessen 

tekinteni az egyéb esetekre vonatkozó jövedelem , vagyoni helyzet  vizsgálatától. 

 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 

és tárgyi feltételt nem igényel. 

 

 

                         Zalahaláp  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (XII….) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.     (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

                                                       

 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és a132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) 

bekezdésében , a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában , a 26.§ -ában , a 32.§ (3) bekezdésében , a 

62.§ (2) bekezdésében , és a 92. § (2) bekezdésében , továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18.§ (2) bekezdésében , a 29.§ -ában  

és a 151.§ (2a) bekezdésében , továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban : Rendelet)  módosításáról a  

következőket rendeli el:   

 

 

                                                                  1.§ 

 

 

A Rendelet 2.§ (5)  bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

“2,§ (5) A kérelmet a jogszabályokban , illetve az e rendeletben meghatározott 

dokumentumokkal – igazolásokkal , nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. Ez a 

rendelkezés nem vonatkozik a hivatalból indított eljárásokra. Ezekben az esetekben a 

jogszabályokban , illetve a  jelen rendeletben szabályozott valamennyi dokumentum – 

igazolás , nyilatkozat -  benyújtásától el lehet tekinteni.” 



  
 

 

                                                                   2.§ 

     

A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

                                                 

  

Bedő Lajos Sándor                                                Dr . Gelencsér Ottó 
   polgármester                                                                    jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Zalahaláp, 2016. december … 

 

 

                                                                                                Dr. Gelencsér Ottó 
                                                                                                            jegyző 

 


