
ELŐTERJESZTÉS 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. június 24-i ülésének 6. napirendi pontjához 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 2014. december 15-i ülésén 
elfogadta a Magyarország központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. 
évi XCIX. törvényt, melynek 
eredményeképpen a pénzbeli és természetbeni 
ellátások rendszere 2015. március 1-jétől 
jelentős mértékben átalakult. Az átalakítás 
keretében egyrészt élesen elválasztásra 
kerültek az állam és a helyi önkormányzatok 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai, másrészt 
pedig átalakult a finanszírozás rendszere.  
 
A települési önkormányzatok által nyújtható 
ellátások tekintetében egységesen bevezetésre 
került a települési támogatás fogalma, melynek 
keretében az önkormányzatok az általuk 
támogatandónak ítélt, rendeletben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az 
Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépett 132. § 
(4) bekezdés g) pontja értelmében 
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. Így tehát a 
képviselő-testület mérlegelési jogkörébe 
tartozik, hogy települési támogatás keretében 

milyen célokra és milyen feltételekkel nyújt 
támogatást. Ezt a módosítást a képviselő-
testület 2/2015.(II.25.) önkormányzati 
rendeletével meg is alkotta.  
 
 
Fentiek alapján szükséges a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Szr.) 3.§-ának hatályon kívül 
helyezése, mivel március 1. naptól egységesen 
települési támogatás került bevezetésre és ez a 
szakasz a rendszeres szociális segéllyel 
kapcsolatosan tartalmaz szabályozást.  
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 
rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.  
 
Velem, 2015. június 18. 
 
 

A polgármester nevében: 
 

 
  Németh Melinda s.k. 

                          kirendeltség-vezető 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez 

 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 
I. társadalmi hatásai: 
A tervezetnek jelentős társadalmi hatása nincsen.  
 
II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása nincsen. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek költségvetési hatása nincsen. 
 
IV. környezeti következményei: 
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.  
 
V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségi következményei lehetnek. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezetnek adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincsen. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
Az Szt. 2015. március 01. napjától történő módosítása, és ezzel összefüggésben az Szt. 134/E. §-ában 
foglaltak tették szükségessé a rendelet módosítását. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményezne.  
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, 
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (VI.     ) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 
48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a szociális igazgatásról ellátásokról szóló 
22/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Szr.) „ 2.Együttműködési szabály a 
rendszeres szociális segély esetében” alcíme 
hatályát veszti. 
 
 
 
 
   2.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
Velem, 2015. június 18. 

 
 
Szél Józsefné s. k.         Dr. Zalán Gábor s. k. 
     polgármester          jegyző
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