
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. június 23-i ülésére

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. 

Tárgy: A települési  támogatásról  és  az  egyéb  szociális  ellátásokról  szóló  4/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:   Sándor Tamás aljegyző
                       Bakó Anita szociális ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Jogi és Ügyrendi Bizottság

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

            Bérczes Beáta                       Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva
               jogi előadó    aljegyző      jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) változásai, a családsegítő és gyermekvédelmi feladatok változásai, valamint a hatályos
önkormányzati  rendelet  alkalmazása során felmerült  pontosítások miatt  a  Várpalota  Város
Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  települési  támogatásról  és  az  egyéb  szociális
ellátásokról  szóló  4/2015.  (II.24.)  önkormányzati rendeletét  (a  továbbiakban:  Rendelet)
szükséges módosítani. 
(A  módosuló  rendelkezéseket  a  könnyebb  átláthatóság  kedvéért  félkövér  betűvel,  illetve
aláhúzással jelöltük):

1.) A Rendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontját az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

„8. § (1) a) a (3) bekezdésben meghatározott adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és
ezen adósságok közül  bármelyiknél fennálló tartozása legalább 3 havi,  de nem haladja
meg a 400.000,- Ft-ot, vagy”

A  módosításra  azért  van  szükség,  mert  a  Rendelet  9.  §  (2)  bekezdése  meghatározza  az
adósságkezelési támogatás mértékét, mely az adósság 50%-ában, de maximum 200.000,- Ft-
ban került meghatározásra, így a Rendelet két paragrafusa között jelenleg ellentmondás van.

2.) A Rendelet 9. §-át az alábbi (2a) bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni:

„9.  §  (2a)  Az  adósságkezelési  támogatás  megállapítása  a  kérelem  benyújtásának
napjától történik a (3) bekezdésben meghatározottak szerint.”

A kiegészítés az adósságkezelési támogatás megállapítására vonatkozó pontosítást tartalmaz.

3.) A Rendelet 17. § (2) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

„17. § (2) A támogatásra a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat írásban tesz javaslatot. A
javaslatnak a folyósítandó segély összegét és rendeltetését is tartalmaznia kell.”

A  Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat,  illetve  Központ  a  korábbi  családsegítés  és
gyermekjóléti  szolgáltatás  bázisán,  annak  erőforrásai  hatékonyabb  elosztásával,  kötelező
önkormányzati feladatként jött létre 2016. január 1-jétől. A változásokat az egyes szociális és
gyermekvédelmi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2015.  évi  CXXXIII.  törvény
tartalmazza.
A család- és gyermekjóléti feladatok megosztása miatt szükséges a rendeletben módosítani a
javaslatot tévő szerv megnevezését.

4.) A Rendelet 17. § (3) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

„17.  §  (3)  A  krízistámogatás  igényléséhez  jövedelemigazolást  nem  kell  csatolni,  de
amennyiben szükséges, csatolni kell a rendkívüli élethelyzet bekövetkezését, fennállását
alátámasztó dokumentumokat.”
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A  kiegészítés  további  pontosítást  tartalmaz,  abban  a  tekintetben,  hogy  az  egyértelmű
krízishelyzetet  ne  kelljen  további  dokumentumokkal  alátámasztani,  mert  ezek  esetleges
beszerzése a krízissegély megállapítását késleltetné.

5.) A Rendelet 1. mellékletét az adattartalom miatt javasoljuk változtatni.

Az  Szt.  2016.  május  1-jei  változása  miatt  szükséges  módosítani  a  vagyonnyilatkozat
nyomtatványt.

A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint: 

a) társadalmi,  gazdasági  hatásai: A  rendelet-módosítás  egyes  törvények  módosulásának
átvezetését  és  pontosítást  tartalmaz,  melyek  következtében  az  ügyek  elbírálása
egységesebbé és átláthatóbbá válik. A rendeletmódosításnak gazdasági hatása nincs.

b) költségvetési hatásai: Az önkormányzat költségvetését a rendelet-módosítás nem érinti.
c) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek.
e) a  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi

feltételek: Rendelkezésre állnak.
f) a  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható

következményei: A módosítás célszerű és indokolt. Ennek elmaradása esetén a rendelet a
törvényi változásoknak nem felelne meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása
után hozza meg döntését!

V á r p  a l o t a , 2016. június 9.       

                                                                                
                                                                                 Talabér Márta
                                                                                   polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
/2016. (………) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete, a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  32.  §  (3)
bekezdésében,  45.  § (1) bekezdésében,  47.  § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés  g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  települési
támogatásról  és  az  egyéb  szociális  ellátásokról  szóló  4/2015.  (II.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) a) a (3) bekezdésben meghatározott adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és
ezen adósságok közül bármelyiknél fennálló tartozása legalább 3 havi, de nem haladja
meg a 400.000,- Ft-ot, vagy”

2. § A Rendelet 9. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

„9. §  (2a) Az adósságkezelési támogatás megállapítása a kérelem benyújtásának
napjától történik a (3) bekezdésben meghatározottak szerint.”

3. § A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.  §  (2)  A  támogatásra  a  Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat írásban  tesz
javaslatot. A javaslatnak a folyósítandó segély összegét és rendeltetését is tartalmaznia
kell.”

4. § A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (3) A krízistámogatás igényléséhez jövedelemigazolást  nem kell  csatolni,  de
amennyiben  szükséges,  csatolni  kell  a  rendkívüli  élethelyzet  bekövetkezését,
fennállását alátámasztó dokumentumokat.”

 5.   § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, és 2016. július 2-án hatályát veszti.
          
               (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell
                     alkalmazni.

V á r p a l o t a , 2016. június 23.    

                        Talabér Márta                                                         dr. Ignácz Anita Éva
                          polgármester                                                                         jegyző
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