




























































































































































































































































































































































































































































































































































Döntéshozatal: minősített többség 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére 

 
Tárgy: a települési támogatás szabályairól szóló 4/2015.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítása. 
 

A jogszabály tervezet indokolása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépett132. § (4) bekezdés g) pontja szerint 
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési 
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait. 
 
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a 
rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, 
vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak 
eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, 
milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 
 
A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy: 
- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, 
- összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve 
- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát 
nem tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést. 
 
Jövedelmi feltétel:  
 
A települési támogatásra való jogosultság megállapításához az önkormányzat rendelete 
jövedelmi feltételek vizsgálatát írhatja elő. Jövedelmi feltételek meghatározása esetén 
azonban kizárólag az Szt. által meghatározott jövedelemfogalom alkalmazható. Az 
önkormányzat nem alkothat tehát például olyan szabályozást, amely szerint a családi pótlék az 
ellátásra való jogosultság megállapításakor nem tekintendő jövedelemnek. 
Az önkormányzat mérlegelése alapján egyéb jogosultsági feltételek is meghatározhatóak. 
 
A támogatás összegének meghatározása:  
 
A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén nyújtható azonos összegű támogatás 
valamennyi jogosult részére. 
Alkothat azonban az önkormányzat olyan szabályozást, amely szerint a biztosított támogatás 
összegét valamilyen módon differenciálja. 
 
A támogatás rendszeressége: A támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra 
havi rendszerességgel. 



 
Az Szt. tehát csak példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely célokra biztosítandó rendkívüli 
települési támogatás. Az önkormányzati rendeleti szabályozás megalkotáskor javasolt 
figyelemmel lenni arra, hogy az Szt. által megfogalmazott támogatási célokra a rendelet 
alapján biztosítható legyen az ellátás.  
 
A mellékelt előterjesztés a települési támogatás szabályait egészíti ki oly módon, hogy a 
rászorultak számára megfelelő segítség nyújtható, az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek 
megfelelően, az Szt. szabályainak figyelembe vételével 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete a rendelet-tervezet elfogadására. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet tervezet címe: Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (...) 
önkormányzati rendelete a települési támogatás szabályairól szóló 4/2015(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A települési támogatásról szóló rendelet biztosítja a 
rászorulók részére a szociális pénzbeni és természetbeni ellátásokon keresztül a 
megélhetéshez nyújtott segítséget. 
 
Költségvetési hatása: A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe, valamint a települési 
támogatás szabályiról szóló rendeletbe foglalt szabályok szerint biztosítja a szociális 
ellátásokat. A mindenkori éves költségvetési rendelet az, amely a segélyezés kereteit 
biztosítja. 
 
Környezeti, egészségi következményei: nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek 
szükségesek a feladat végrehajtásához, az adminisztratív terhek átmenetileg növekednek. 
 
Egyéb hatása: nincs 
 
A rendelet módosításának szükségessége: Az Szt. által biztosított körben és szabályok 
alapján a rászorultak részére támogatás nyújtása. 
 
A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: Jogszabályi 
következménye nincs. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: átmeneti átcsoportosítással megoldható 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: költségvetési források megléte szükséges. 
 
Elek, 2015. szeptember 24. 
 
         Dr. Kerekes Éva 
         Jegyző 



 
 

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015. (...) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás szabályairól szóló 4/2015(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(tervezet) 
 

Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és l) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatás szabályairól szóló 4/2015(II.24.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Az R 11 §-a kiegészül az alábbi (13) bekezdéssel: 
 
„(13) A lakhatási támogatásban részesülő személy részére évente egy alkalommal, kiegészítő 
támogatás nyújtható, a megállapított támogatási összegen túl. A kiegészítő támogatás összege 
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj felétől annak kétszereséig terjedhet. 
 

2. § 
 
A rendelet 2015. szeptember 29-én lép hatályba. 
 
 
Elek, 2015. szeptember 24. 
 
Dr. Kerekes Éva        Pluhár László 
jegyző          polgármester 
 
 
 


