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rendelet felülvizsgálata 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
 Molnár Károly csoportvezető  
 
Megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 
Meghívott:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.) 
utoljára a 2016. decemberi nyilvános ülésén módosította a képviselő-testület. Akkor a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) ellátási 
területének 2017. január 1-jétől hatályba lépő bővülése indokolta a módosítást. Gyulakeszi 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezésére a Társulás alapító okirata 
módosításra került, amely alapján az étkeztetést és a házi segítségnyújtást Gyulakeszi 
községben is a Társulás nyújtja 2017. január 1. napjától.  
A rendelet felülvizsgálatára most azért került sor, mert a rendelet megalkotása óta eltelt közel 
három év tapasztalatai alapján egyes települési támogatások keretében nyújtható pénzbeli 
támogatás mértékének felülvizsgálata indokoltnak tűnik.  
Az egyik módosításra javasolt ellátási forma a lakhatás költségeihez nyújtott települési 
támogatás ahol a támogatás összegét havi rendszerességgel - a megállapítástól kezdődően 12 
hónapon keresztül - folyósítjuk a rászorulók által megadott közműszolgáltató részére - 
elsősorban villamos energia, földgáz, távfűtés és lakbér, valamint társasházi közös költségek - 
csökkentése érdekében. A támogatás a háztartásban élők egy fogyasztási egységre jutó havi 
nettó jövedelmétől függően lépcsőzetesen változik.  
A támogatás mértéke a jelenlegi szabályozás szerint az Ör. 12. §. (7) bekezdése értelmében 
azon a háztartások esetében, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem  

− nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500.- Ft-ot):  5.000.- Ft/hó 
− az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja, de annak 175 %-t  
 nem éri el (28.501.- Ft és 49.875.- Ft között):     4.000.- Ft/hó  
− az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 %-t meghaladja, de annak 
 250 %-t nem éri el (49.876.- Ft és 57.000.- Ft között):   2.500.- Ft/hó  

Javaslom a támogatás mértékét az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a mértékében 
meghatározni, a fenti jövedelemszintek változatlanul hagyása mellett, az alábbiak szerint:  

− 28.500.- Ft/fogyasztási egység jövedelem alatt az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 20 %-a, azaz 5.700.- Ft/hó, 



− 28.501.- Ft és 49.875.- Ft/fogyasztási egység jövedelem között az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 15 %-a, azaz 4.275.- Ft/hó, 

− 49.876.- Ft és 57.000.- Ft/fogyasztási egység jövedelem között az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2.850.- Ft/hó. 

A támogatási összegek módosítása számításaink szerint megközelítően 11 %-os 
támogatásnövekedést eredményez. Ennek várható éves többlet költsége 400.000.- Ft 
A megemelt támogatásokat 2018. április 01-től javaslom megállapítani, illetve a folyamatban 
levő ellátásokat felülvizsgálni.  
A másik módosításra javasolt ellátási forma az elhunyt temettetésének költségeihez nyújtott 
települési támogatás. Mindannyian tudjuk, hogy egy családtag temettetése a hozzátartozók 
részére jelentős, nem egy esetben váratlan kiadást eredményez. Önkormányzatunk az Ör. 
keretein belül jelenleg is támogatja a rászorulókat. A támogatás mértéke a temetés valós 
költségeinek csak töredékére nyújt fedezetet, ezért ebben az esetben a rászorultság 
mértékének és a támogatás összegének az emelését is javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek.  
A családban élők esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem mértékét az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 230 %-ban, egyedül élő esetében pedig 280 %-ban javaslom 
megállapítani. Az elhunyt temettetési költségeihez nyújtott települési támogatás összege a 
jelenlegi 25.000,- Ft-ról egységesen 30.000,- Ft-ra emelkedne. A módosítás miatt itt is 
növekedni fog Önkormányzatunk kiadása, amelynek várható mértéke a jogosultak számának 
növekedését is figyelembe véve éves összességében 300.000.- Ft.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja és 
__/2017. (_._.) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 

 
 

Tapolca, 2017. december 04.  
 

              Dobó Zoltán 
  polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2017. (_. _.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(Tervezet) 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 12. § (7) bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
„A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás összege havonta az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 10 %-a, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó 
jövedelem eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 %-t, de nem 
éri el annak 250 %-t. A támogatás összege havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
15 %-a, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem eléri, vagy 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, de nem éri el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 175%-át, és az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-a havonta, 
ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét.” 
 

2. § 
 

(1) Az Ör. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési 
támogatás adható az elhunyt hozzátartozójának vagy a temetésről gondoskodó más 
személynek, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri 
el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő kérelmező esetén annak 
280 %-át.” 

(2) Az Ör. 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás összege 30.000.- Ft.” 
 

 3. § 
 

(1) Ez a rendelet – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. §-a 2018. április 1-jén lép hatályba. 

 
Tapolca, 2017. december 4. 
 
 
 
          Dobó Zoltán      dr. Németh Mária Anita  
          polgármester                     jegyző 



 
HATÁSVIZSGÁLAT 

 
 

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”. 
 
A szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a 
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A tervezetnek közvetlen gazdasági-költségvetési hatása az éves költségvetés mértékéhez 
képest nem jelentős. Társadalmi hatása, hogy a rászorulók a korábbiakhoz mérten magasabb 
támogatásban részesülnek.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többlet-terhet jelent az Általános Igazgatási Csoport 
számára, a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásban részesülő személyek 
ellátásának a felülvizsgálata.   
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotásának elmaradása releváns következményekkel nem jár. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, 
személyi, szervezeti feltételeket nem igényel. 
 

 


	HATÁROZATI JAVASLAT

