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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
döntést a polgármester hozhatja meg.
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dr. Dénes Zsuzsanna
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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás
keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendeletében (a továbbiakban: Ör.), a települési támogatások jogosultsági határai az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének különböző százalékokban
meghatározott összegei.
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2008. január 1-től változatlanul
28 500 Ft. Ugyanakkor a minimálbér és a garantált bérminimum évente emelkedik, így
a rászoruló családok egy része nem jogosult települési támogatásra.
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, mint látható, már 13 éve nem
módosították, pedig a fogyasztói árindex figyelembevételével, a pénzromlás – ez idő
alatt – már tetemes (közel 50%) volt. A kozmetikázatlan tények alapján, vásárlóerőparitást tekintve, nemzetközi életszínvonal-összehasonlításban pedig még rosszabb a
helyzet.
2008-at megelőzően legalább a fogyasztói árindex változását követte az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
Sajnos a Kormány, nagyon-nagyon udvariasan mondva, arcátlan módon – a családi
pótlékhoz, a köztisztviselői illetményalaphoz hasonlóan – az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a valorizációjára nem intézkedett. Pedig
számtalanszor elhangzott már a kritika a parlamentben is. Viszont a saját és az
országgyűlési képviselők javadalmazásának folyamatos emeléséről nem feledkeztek
meg egyszer sem, csak pont a legrászorultabbakéról, azokéról, akiket elvileg – vagy
inkább csak látszólag – képviselnek!
A jogosultsági jövedelemhatárok és a települési támogatások mértékének emelésével
a nehéz anyagi helyzetben élő családok igénybe tudják venni – az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegéhez kötött – települési támogatásokat.
A képviselő-testület 2017. évben fenti okok miatt már döntött a jogosultsági határok
és a támogatások mértékének emeléséről.
Az azóta eltelt 4 évben bekövetkezett változásokra tekintettel javasolom, a rendelettervezetnek megfelelően, az Ör. 7. § (1)-(3), (6) bekezdésében, a 8. § (1)-(2)
bekezdésében, valamint a 10/A. § (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági
határok és támogatási mértékek felemelését, melyhez az anyagi fedezet az
önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2019. március 15. napjától hatályos 8.§
(2) bekezdés b) pontja lehetőséget ad az önkormányzati rendelet bevezető részének
módosításra. A megengedő rendelkezés indoka, hogy a Kúria a gyakorlata alapján
pusztán a bevezető rész nem megfelelősége miatt az önkormányzati rendeletek
törvénysértését állapítja meg és a teljes jogszabályt megsemmisíti. Ezen helyzetek
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kezelése érdekében lehetővé vált, hogy az önkormányzati rendelet bevezető része
módosítható legyen, melyre jelen rendelet módosítás keretében is sor kerül.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetben megfogalmazott
polgármesteri döntést támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.
Eplény, 2021. március 19.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény
Községi Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4)
bekezdés g) pontjában, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.
§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében és a 142/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 11. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11/A. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11/B. § (1)-(5) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 11/B. § (6) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § (1) Az Ör. 7. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Települési támogatásra jogosult az az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, egyedül élő személy esetében a 350%-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől eltérően, ha a
kérelmező egyedülállóként nevel gyermeket, a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át.
(3) A települési támogatás összege
a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként
nem lehet kevesebb 7000 Ft-nál és nem lehet több, mint az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege,
b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és
személyenként nem lehet kevesebb 5000 Ft-nál és nem lehet több az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75%-nál.”
(2) Az Ör. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy
alkalommal, legfeljebb 50 000 Ft összegű települési támogatást lehet
megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.”
3. §

Az Ör. 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Települési
támogatást
kell
megállapítani
haláleset
bekövetkeztekor az eltemettetőnek, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át, egyedül élő személy esetében az 600%-át.
(2) A települési támogatás összege koporsós temetésnél 60 000 Ft,
hamvasztásos temetésnél 40 000 Ft.”

4. §

Az Ör. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § (2) Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és
gyermekenként 20 000 Ft.

5. § (1) Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
1. az Ör. 11. § (2) bekezdése,
2. az Ör. 12. § (2) bekezdése.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
Jegyző
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A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2021. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, 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.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet
megalkotása a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetében (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) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

aa)

A tervezet társadalmi hatásai: Meghatározza a szociális biztonság

megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat által
biztosítandó szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit.
A tervezet gazdasági hatásai: A tervezetnek közvetlen gazdasági hatása
nincs.
A tervezet költségvetési hatásai: Az önkormányzat költségvetésében
tervezésre kerültek a szükséges források.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A tervezetben foglaltaknak
következménye nincs.
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közvetlen

környezeti

és

egészségi

ac)

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket az
önkormányzatnál nem keletkeztet.

2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható következményei:
2008 óta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a valorizációjára
a mai napig nem került sor.
Emiatt a képviselő-testület – a szociális biztonság megőrzése érdekében – a
rászorultsági határokat, illetve egyes támogatások mértékét megemelte.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételek:
A tervezet elfogadása esetén a módosított rendelet alkalmazása, a jelenlegi
szabályozáshoz képest, többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt
nem igényel.
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