
 

 

 

1. Napirendi pont 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és 

az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A települési támogatásokról szóló rendelet jövedelem határai a rendelet hatályba lépésekor 

kerültek meghatározásra. Tekintettel, hogy a jövedelem határ kiszámításának alapját képező 

mindenkori öregségi nyugdíj összege nem változott az eltelt évek alatt, a háztartások költségei 

viszont igen, javaslom a szerződés tervezetben foglaltak szerinti módosítást, hogy az arra 

rászorulók részesülni tudjanak a támogatásban. 

 

 

Nagylózs, 2017. szeptember 21. 

 

 

 

        Szigeti Éva 

                 polgármester 

 

 

Hatásvizsgálati lap 
 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a  jegyző előzetes 

hatásvizsgálatot végez, melyben felméri a szabályozás várható következményeit. A 

költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, hatások 

A rendelet-tervezetben szerint nyújtott ellátások eddig is igénybe vehető támogatások voltak. 

Az egyes ellátások igénybe vételének feltételei módosultak, a jövedelemhatárok emelkedtek, 

ezáltal több lakos tudja igénybe venni a támogatásokat, illetve az arra rászorultak nem esnek 

el tőle abból az okból, hogy a jövedelmük egy-két száz forinttal meghaladja a lassan három 

éve meghatározott jövedelemhatárt. 

A rendeletben szabályozott ellátások hozzájárulnak a hátrányos, és nehéz szociális helyzetben 

lévő családok és lakosok létbiztonságának fenntartásában. 

A tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs. 

 



2. Költségvetési hatásai 

A rendeletben szabályozott szociális ellátásokra fordítható keret az adóerő-képesség alapján 

folyósított települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímű 

normatív támogatás. A 2017. évi normatív támogatás fedezetet nyújt a helyi szociális 

ellátások biztosítására. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei 

nincsenek. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A támogatásra jogosultak körének kismértékű növekedéséből eredő adminisztratív terhek 

nőnek, de a jelenlegi személyi állománnyal ellátható. 

 

5. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotása a szociális igazgatások és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 45. §. (1) bekezdése és a 134/E §-a alapján a települési önkormányzatoknak 2015. 

február 28. napjáig kötelező rendeletet alkotniuk a települési támogatása, kifizetése, 

folyósítása, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól. A rendelet alkotás elmaradása 

esetén mulasztásos törvénysértés keletkezne. 

 

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

feltételek 

 A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest 

többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételeket nem igényel. A pénzügyi feltétel a 2017. évi 

költségvetési rendeletben jóváhagyott, önkormányzat által folyósított ellátások 

előirányzataként a rendelkezésre áll.  

 

 

I  N D O K O L Á S 

 

(jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)  

 

 

A Rendelet 1. § -a módosításokkal érintett szakaszokat tartalmazza, az új jövedelemhatár 

meghatározásával. 

 

A 2. §. a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

 

 

Nagylózs, 2017. szeptember 21. 

 

 

               Olaszyné Fülöp Anita 

               aljegyző 

       

 



 

 

 

 


