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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tekintettel arra, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági 

feltételként meghatározott normatív jövedelmi értékhatár mértéke 2011. szeptemberétől az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ára emelkedett, az érintettek jelentős része 

normatív lakásfenntartási támogatásban részesülhet. A Magyarország 2012. évi költségvetését 

megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény 34. §-a  és 84. § 

4. pontja hatályon kívül helyezi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 

rendelkezéseit azzal, hogy a 2012. január 1-e előtt megállapított helyi lakásfenntartási 

támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legfeljebb 2012. március 31-ig 

folyósítható. Ennek okán 2012. január 1-től megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás 

nyújtására lehetőséget adó törvényi felhatalmazás. 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2011.(IX.16.) 
önkormányzati rendeletünk módosításának másik oka, hogy a lakásfenntartási támogatás 

megállapítása – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 125. §-ának, a Szoc. tv 38. §-át módosító 

rendelkezése miatt – 2012. január 1-től jegyzői hatáskörbe került.  

    

 

A fentiek figyelembevételével, – amelyek a rendelettervezet indokolását is jelentik – kérem a 

rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Eplény, 2012. január 20. 

 

 

 

 

                 Sümegi Attila  

           aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2012.(…….) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2011.(IX.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető 

részében a „a 38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében,” szövegrész. 

 

2. §   Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „a 38. § (1) bekezdésében,” 

szövegrész. 

 

3. §   Hatályát veszti a Rendelet 7. §-a és a 8. §-a.   

 

4. §  (1)  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

        (2)  Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Eplény, 2012. ………………. 

 

 

   Fiskál János     Sümegi Attila 

              polgármester        aljegyző 

 

Záradék:  

 

A rendelet  ………………………..napján lépett hatályba. 

 

Sümegi Attila 

                                aljegyző 

Eplény, 2012. …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

módosításának előzetes hatásvizsgálata 

I. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell.  

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 

c)  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

II. 

„A  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2011.(IX.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról„ szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) 

foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 

alábbiak szerint összegezhetők. 

 

1.  A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

 

- A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

 A tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nincs, tekintettel arra, hogy mivel a 

normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági feltételként 

meghatározott normatív jövedelmi értékhatár mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 250%-ára emelkedett, az érintettek jelentős része normatív lakásfenntartási 

támogatásban részesülhet, így – ahogy ezt a helyi lakásfenntartási támogatásra 

jogosultak számának a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultakhoz képesti 

csekély száma is tapasztalati tényként jelzi – nincs. Költségvetési hatása, hogy a helyi 

lakásfenntartási támogatás költségvetési teherként nem jelentkezik.  

 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 

 A tervezetnek mérhető környezeti vagy egészségügyi következményei nincsenek.  

 



c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

 A tervezet jelentős adminisztratív terhet nem keletkeztet.  

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

 A tervezet megalkotására központi jogszabályok változása miatt van szükség. A 

jogszabály megalkotásának elmaradása törvénysértő állapotot keletkeztetne, tekintettel 

arra, hogy a helyi lakásfenntartási támogatásra jogintézményét a jogalkotó a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. §-ának 

módosításával hatályon kívül helyezte.  

 

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

feltételek 

 

 Nem releváns. 


