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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról többször módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati 
rendelete, valamint a gyermekek védelméről szóló 15/2011.(IX.16.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza a helyi szabályozást a szociális és a gyermekvédelmi 
ellátásokkal kapcsolatban. Az eltelt időszakban több alkalommal módosult a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) is.  

Az Szt. és a Gyvt. 2014. január 1-jei módosításának célja a szociális ellátórendszer 
átláthatóbbá tétele, a nyújtható támogatási formák számának csökkentése.  

Részben emiatt is, másrészt pedig a könnyebb áttekinthetőség és kezelhetőség 
miatt, célszerű e két rendelet helyett, mindkét ellátási területet egybefoglaló és 
szabályozó, új rendeletet alkotni. 

Az egyaránt krízishelyzetek kezelését szolgáló, a hatályos Szt.-ben szabályozott 
„átmeneti segély” és „temetési segély”, valamint a Gyvt.-ben szabályozott 
„rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” az ellátások egyszerűsítése érdekében, 
összevonásra kerül és az új rendeletben, az ún. „önkormányzati segély” kerül 
kialakításra. Az Szt. szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. 
december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 
szóló rendeletét. 

A rendelettervezet anyagi és jogi szempontból nagyobb részt változatlan feltételek 
mellett biztosítja az eddigi rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, átmeneti segélyt, 
temetési segélyt és a méltányos közgyógyellátást.  

Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a rendelettervezetet. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 1. mellékeltként 
csatolt rendelettervezet elfogadására. 
 
Eplény, 2013. november 27. 
 
         Fiskál János 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(…) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
 

A rendelettervezet teljes szövege az 1. mellékletben található. 


