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A Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésére
2. napirendi pont
Tárgy: Az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális rendelet módosítása azért vált szükségessé mert a központ költségvetés által - a
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására – biztosított pénzkeret
nem került teljes egészében felhasználásra. Annak érdekében, hogy minél szélesebb körben
tudjuk támogatni a rászoruló lakosságot, - a rendkívüli települési támogatás keretein belül –
egyszeri karácsonyi támogatásként 2021. évben is minden nyugdíjas családban egy személy,
valamint minden 18 év alatti gyermeket nevelő családban egy fő gyermek, illetve annak
törvényes képviselője kérelem benyújtását követően a rendeletben meghatározott jövedelmi
határok figyelembevételével 20.000 Ft összegű támogatásban részesül.
A rendelet felülvizsgálatakor arra a megállapításra jutottunk, hogy a rendeletben
meghatározott rendkívüli segély jövedelmi határa nagyon alacsony („egy főre eső havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élőknél
pedig 200 %-át nem haladja meg”), és több olyan család nem kaphat támogatást, aki
egyébként rászorulna, ezért javaslom, hogy a jövedelmi határokat emeljük a duplájára.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet
tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Vászoly, 2021. december 10.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2021. (XII. …..) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 92. §
(1) és (2) bekezdésében és a 132 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 8. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre eső havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élőknél pedig 400 %-át
nem haladja meg.”
2. §
A Rendelet 8. §-a a következő 8/A. §-al és 8/B. §-al egészül ki:
„8/A. §
(1) Karácsonyi rendkívüli települési támogatásban részesül tárgyév december hónapban a
Vászoly községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a községben
élő nyugdíjas, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 1000 % -át nem haladja meg. A támogatás feltétele
tárgyév november havi nyugdíjszelvény vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiadott igazolás becsatolása.
(2) A támogatás összege egyszeri 20000 Ft/fő, melyet készpénz formájában kapnak a
jogosultak.
(3) Egy háztartásban csak egy jogosult számára állapítható meg a támogatás, függetlenül a
háztartásban élő jogosult személyek számától.
8/B. §
(1) Karácsonyi rendkívüli települési támogatásban részesül tárgyév december hónapban a
Vászoly községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a községben
élő legalább egy 18 év alatti gyermeket nevelő család, akinek a családjában az egy főre eső
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 1000 %-át nem
haladja meg és nem részesültek a Rendelet 15.§-a szerinti iskoláztatási támogatásban.
(2) A támogatás összege egyszeri 20.000 Ft családonként, melyet készpénz formájában
kapnak a jogosultak.
(3) Egy háztartásban csak egy jogosult számára állapítható meg a támogatás, függetlenül a
háztartásban élő jogosult személyek számától”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Rózsahegyi Tibor
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Vászoly, 2021. december ...

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Előzetes hatásvizsgálat
az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
../2021. (XII. ….) önkormányzati rendelet tervezetéhez
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelkezésre álló pénzmaradvány biztosítja a fedezetet.
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet megalkotása jelentős többletmunkával nem jár.
3. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:
A rendelet ellátási formával bővült, amely szükséges volt a tárgyévi támogatások
megállapítása és kifizetése érdekében.
4. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás
Vászoly Község Önkormányzatának 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
szükséges, mivel a karácsonyi rendkívüli települési támogatás a rendeletben 2021. évben
kikerült a rendeletből, a 2021. évi támogatások megállapításához szükséges, hogy ez a
támogatási forma bekerüljön a rendeletbe, illetve a támogatás mértékének adott évre történő
megállapítása.
Részletes indokolás
1. § -hoz: A rendkívüli települési támogatás jövedelmi határát határozza meg.
2. § -hoz: A nyugdíjasok és gyermeket nevelő családok karácsonyi rendkívüli települési
támogatásának mértékét és időbeli korlátját határozza meg.
3. § -hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

