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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.
A rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy felülvizsgálata
szükségessé vált a működés során kialakult gyakorlat, a célzott források minél optimálisabb
felhasználása és a lakosság minél zökkenőmentesebb kiszolgálása miatt és érdekében.
A rendelet-tervezet általános és részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük elő.

Általános Indokolás

A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletet a Képviselő-testület a 2015. február 26 -i nyilvános ülésén alkotta meg. .
A megalkotott szociális rendelet rendelkezik az Önkormányzat által a településen nyújtható települési
támogatásokról és szociális ellátásokról.
A rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján célszerűnek látszik a rendelet egyes
rendelkezéseinek módosítása.
Főként a jogosulti kör kibővítésével a jövedelemhatárok kiszélesítése és a támogatások összegeinek
növelése mentén, a részletszabályok meghatározásával, valamint új támogatási forma bevezetésével.
A hatályos rendelet megalkotásakor a feladat finanszírozás rendszerének ismeretlensége miatt is a
képviselő-testület az óvatosság elvét képviselte. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint azonban a
központi feladat finanszírozás keretében a szociális ellátó rendszer nem igényel jelentős
önkormányzati forrásokat a feladat ellátáshoz. Ennek köszönhetően szélesíthető az ellátotti kör ,
valamint növelhető a támogatás mértéke is.
A támogatás mértékének felülvizsgálatán túl szükséges egyes technikai jellegű , a gyakorlat által
egyszerűsítésre javasolt módosítás végrehajtása is,.
A munkaviszonyban állók munkáltató által kiállított kereseti igazolásának beszerzése nem minden
esetben könnyű és gyors a kérelmezőnek, ezért egyszerűsítésként a kérelem beadását megelőző hónap
bérét igazoló bérjegyzék becsatolása is elegendőnek bizonyulhat.
A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás természetbeni juttatásként a villamosenergia és a
nem önkormányzati bérlakás bérleti díjának költsége is többször előfordul a kérelmezők körében, ezért
célszerű ezek rendeletben való rögzítése.
A rendkívüli települési támogatásnak javasoljuk legfeljebb évente négy alkalommal történő
megállapítását az eddigi három alkalom helyett.
Az elhunyt eltemettetésének költéseihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem beadására
rövidnek bizonyult a halálesetet követő 30 nap, ezért javasoljuk annak növelését 60 napra.
A gyermekétkezés költségeihez kapcsolódó települési támogatás juttatásainak kibővítése azért
szükséges, mert jelen feltételek mellett a települési támogatás kifizetése több gyakorlati problémát is
felvet: a központi elektronikus nyilvántartási rendszerben (PTR) csak konkrét összeg rögzítése
lehetséges, továbbá az étkezést biztosító intézmény számlázási gyakorlata sem teszi lehetővé a
részletekben történő számlakiállítást.
A jogosulti kör kibővítését célozza a
 lakhatás költségeihez nyújtott,
 rendkívüli,
 elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott, és a
 gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó
települési támogatási formák jövedelemhatárainak szélesítése, melyek az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegéhez viszonyítva magasabb százalékokban kerülnének meghatározásra a jelenlegi
rendeletben meghatározottakhoz képest.
Szintén az optimálisabb célzott forrásfelhasználás érdekében lenne célszerű a támogatások
összegeinek növelése az alábbi formák esetében:
 lakhatás költségeihez nyújtott,
 rendkívüli,
 elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott,





gyermekétkeztetés

költségeihez

kapcsolódó,
gyermek születésére tekintettel nyújtható, és a
házasságkötési települési támogatás.

Részletes indokolás
1. § - hoz
A rendelet 3 § (2) bekezdésében szövegrész kerül módosításra , az (5) bekezdés hatályát veszti.
2. § - hoz
A rendelet 6. § (2) bekezdése új támogatási formával egészül ki.
A Rendelet 6.§ (4) bekezdése f) pontja hatályát veszti.
3. § -hoz
.
A rendelet 7 § (2) bekezdésében szövegrész kerül kiegészítésre.
A rendelet 7. § (3) bekezdésében a jövedelemhatárok módosításra kerülnek.
A rendelet 7. § (7) bekezdésében a támogatás összegei módosításra kerülnek.
4. §-hoz
A rendelet 9.§(3) bekezdésének 3. és 4 mondata hatályát veszti , mivel hatályban tartása életszerűtlen.
5.§ -hoz
A rendelet 10. § (3) bekezdésében a jövedelemhatárok módosításra kerülnek.
A rendelet 10. § (4) bekezdésében szövegrész kerül módosításra.
6. §-hoz
A rendelet 11. § (1) és (4) bekezdésekben a jövedelemhatárok módosításra kerülnek.
7. §-hoz
A rendelet 13. § (1) bekezdésében a jövedelemhatárok módosításra kerülnek.
A rendelet 13 § (2) bekezdésében szövegrész kerül módosításra.
A rendelet 13. § (3) bekezdésében a támogatás összege módosításra kerül.
A rendelet 13. § (6) bekezdésében szövegrész kerül módosításra.

8. §-hoz
A rendelet 14. § (1) bekezdésében a jövedelemhatárok módosításra kerülnek.
9. §-hoz
A rendelet 15. § (3) bekezdésében a támogatás összege módosításra kerül.

10. §-hoz
Ez a § a rendelet hatályba lépésének időpontjára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet módosításáról
szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Zalahaláp , 2016. szeptember 20.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

MEGALKOTÁSRA JAVASOLT RENDELET - TERVEZET
:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (IX…..) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
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 3.§ (2) bekezdésében megjelölt „ kereseti igazolást” szövegrész helyébe a
„legalább bérjegyzéket” szövegrész kerül.
A Rendelet 3.§ (5) bekezdése hatályát veszti.
2.§
(1) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„ 6. § (2) f) gyermek iskola ,- óvoda kezdésének támogatása”

(2) A Rendelet 6.§ (4) bekezdése f) pontja hatályát veszti.
3.§
(1) A rendelet 7.§ (2) bekezdésében szereplő felsorolás kiegészül a „... villamos energia , a
nem önkormányzati bérlakás bérleti díja költségeihez....” szövegrésszel.
(1) A Rendelet 7.§ (3) bekezdésében
változik.

meghatározott 230% jövedelemhatár 300 %-ra

(1) A Rendelet 7. § (7) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (7) A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás összegét a jogosultsági
feltételek megléte esetén az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) 0 – 28.500 Ft. egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelemig max. 10.000 ft./hó
b) 28.501 – 40.000 Ft. egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelemig max. 8.000 ft./hó
c) 40.001 – 85.500 Ft. egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelemig max. 7.000 ft/hó,
de nem lehet kevesebb 4.000 ft. /hó összegnél.”

4.§
A Rendelet 9.§ (3) bekezdésének 3., és 4. mondatai hatályukat vesztik
5.§


A Rendelet 10.§ (3) bekezdésének utolsó mondatának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„ A Rendelet 10.§ (3) bekezdésében meghatározott 150 % -os , valamint a 200 %-os
jövedelemhatárok mértéke 250 % - ra , valamint 300 % -ra változnak.
(2) A Rendelet 10.§ (4) bekezdésének utolsó mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 10.§ (4) .......Az egy főre eső jövedelem számításánál - a kérelem benyújtásának
időpontjában – a közös háztartásban élő személyeket kell figyelembe venni az Szt. 4.§ (1)
bekezdés f) pontjában foglaltak alapján.”
6.§
(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.§ (1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem haladhatja
meg személyenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200% -át . Ugyanazon
személy esetében évente a 300 %-át. A legalacsonyabb összege alkalmanként : 5.000 Ft.
Rendkívüli települési támogatást egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal lehet
megállapítani.”
(2) A Rendelet 11.§ (4) meghatározott 200% -os mérték 250%-ra módosul.
7.§
(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott egy főre jutó nettó jövedelem

határok mértéke 400% , és 450% mértékre módosul.
(2) A Rendelet 13.§(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 13.§ (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat , és be kell mutatni a
kérelmező vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére kiállított

eredeti temetési számlát . Amennyiben a
haláleset nem Zalahalápon történt, be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot is.
(3) A Rendelet 13.§ (3) bekezdésében meghatározott támogatás összege 30.000 ft .- ra

módosul.
(4) A Rendelet 13.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ (6) A támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül
lehet benyújtani”.
8.§
A Rendelet 14.§ (1) bekezdésében meghatározott 150% -os , és 200 % -os mértékek 250 %ra és 300 %-ra módosulnak.
9.§
A Rendelet 15.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15§ (2) A támogatási kérelem beadásakor csatolni kell a gyermek születését igazoló
születési anyakönyvi kivonat másolatát”.
A Rendelet 15.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (3) A gyermekszületési települési támogatás mértéke: 20.000 ft. gyermekenként.
10.§
A jelen rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor
folyamatban lévő kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr . Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Zalahaláp, 2016. szeptember ...
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

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 képviselőtestületét 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 támogatási formák minél inkább közelítenek a
lakosság igényeihez, és szélesedik az ellátotti kör. Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelettervezetben szabályozott ellátások finanszírozása teljes egészében központi célzott forrástámogatásból
megvalósítható, ezért az önkormányzat részére többletkiadással nem jár.
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 megalkotása elsősorban a lakosság által felvetett igényeket kívánja kielégíteni, de nem
hagyható figyelmen kívül a központi kapott források teljes felhasználásának célkitűzése sem. A
módosítások egy része a jogalkalmazás során kiérlelődött tapasztalatot kívánja rendeletben
megjeleníteni. A rendelet alkotás elmaradása méltánytalanul szűkítené az ellátó rendszer
szolgáltatásaiba bevonható rászorulók körét.
c) 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.

