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  Balatonszőlős Község 
      Önkormányzat 

      
    POLGÁRMESTER 
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. 
 

Előterjesztés 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2012. április 11-i ülésére 

 

Tárgy: az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 
 
Előadó: Mórocz László polgármester 
 
Előkészítő:  Jurics Tamás körjegyző 

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

 
A rendelet-tervezet címe:  
Balatonszőlős Község Önkormányzata …/2012. (… ...) önkormányzati rendelete, az egyes szociális 
ellátási formák szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az 
önkormányzat által biztosított egyes ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 
Költségvetési hatása: 
Az átmeneti segélyek összegének felső határát bővítő rendelkezés miatt – várhatóan – a kiadási oldal 
növekedésével kell számolni. 
Környezeti, egészségi következményei: 
nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos teendőket, a Körjegyzőség látja el. 
Egyéb hatása: 
nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Mkt.) módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényt, (a továbbiakban: Szt.) 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés jogkövetkezményei. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: nincs 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: költségvetés kiadási oldalának növelése 
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I n d o k o l á s 
 

Az Mkt., amely 2012. január 1. napjától hatályon kívül helyezte az Szt. helyi lakásfenntartási 
támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Mivel a normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a 
jogosultsági feltételként meghatározott jövedelmi értékhatár mértéke 2011. szeptemberétől az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 250%-ára emelkedett, az érintettek jelentős része normatív 
lakásfenntartási támogatásban részesülhet, így megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására 
lehetőséget biztosító törvényi felhatalmazás. A fentiek miatt vélt szükségessé, a helyi lakásfenntartási 
támogatást szabályzó szakasz hatályon kívül helyezése. 
 
Indokolt az átmeneti segélyek felső összeghatárának módosítása és a rendkívüli események alkalmával 
adható átmeneti segély szabályozása is, mivel az elmúlt időszakban ilyen jellegű lakossági és 
képviselői igények is jelentkeztek. A fentiek miatt javaslom, a 20.§ módosítását és 21/A.§ beiktatását. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő. 
 
 
Balatonszőlős, 2012. április 2. 
 
 
 

         Mórocz László 
          polgármester 
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Balatonszőlős Község Önkormányzata 

…./2012.(… …) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ (1) Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási 
formák szabályozásáról szóló 15/2005.(XII. 5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 
20.§ (1) bekezdése helyében a a következő rendelkezés lép. 
20.§ (1) Az átmeneti segély évente legfeljebb 4 alkalommal adható. Összege – a 21/A.§ és a 22.§-ban 
foglalt esetek kivételével – alkalmanként nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot. 

 
2.§ A Rendelet a következő 21/A.§-al egészül ki: 
21/A.§ (1) Különös méltánylást érdemlő esetben – pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, 
rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség stb. – a 20.§ és 21.§ szabályaitól eltérően, 
jövedelemhatártól függetlenül átmeneti segélyben részesíthető a kérelmező, ha a rendkívüli 
körülményt igazolja, vagy arra vonatkozólag nyilatkozatot tesz. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, az átmeneti segély összege legfeljebb 100.000 Ft-ig 
terjedhet. 
 

Záró rendelkezések 
 

3.§ Ez a rendelet, a közzétételt követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
4.§ Hatályát veszti a Rendelet 13.§-a. 
 
 
 
 

Mórocz László      Jurics Tamás 
polgármester         körjegyző 

 
 
 
E rendelet 2012. ………… napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 
          Jurics Tamás 
            körjegyző 
 


