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Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 23-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § 

(2) bekezdése arról rendelkezik, hogy ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez kérik, temetési költségként a SZET Szentgotthárdi 

Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell 

figyelembe venni. Így Apátistvánfalván 2015 óta a támogatásnál temetési költségként 

koporsós földbetemetés esetén bruttó 205.169,- Ft-ot, hamvasztásos temetésnél bruttó 

194.756,- Ft-ot veszünk figyelembe. 

A most javasolt módosítás lényege, hogy megszűnne az a rendszer, hogy kimondottan a SZET 

Szentgotthárdi Kft. áraihoz igazítjuk a legolcsóbb temetési költségeket. Helyette a képviselő-

testület összegszerűen határozná meg a fizetendő támogatás mértékét. Az új támogatási 

összegeket a rendeletünkben jelenleg szereplő, a SZET Szentgotthárdi Kft. által 2015 elején 

megállapított díjak 20 %-ához képest (ami a jelenlegi támogatási összeg) úgy határoztuk meg, 

hogy felkerekítettük azt koporsós földbetemetés esetén 41.035,- Ft-ról 45.000,- Ft-ra, 

hamvasztásos temetésnél pedig 38.955,- Ft-ról 40.000,- Ft-ra. 

Még egy módosítás indokolt rendeletünk 12. §-ában, mivel 2017 márciusában változott a 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény székhelye, így az helyesen: 

Szentgotthárd, Vajda János utca 6. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 

esetén továbbra is a SZET Szentgotthárdi Kft. által megadott díjak alapján kerülne 

kiszámításra a temetési költségek enyhítésére kért önkormányzati segély összege, illetve azok 

változása esetén módosítani kellene a rendeletet is. A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

Szentgotthárd, 2019. január 15. 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  

  



 
2 

Melléklet 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../... . (... . ... .) önkormányzati rendelete 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

való hozzájárulásként kérik, a támogatás összege 

a) koporsós földbetemetés esetén 45.000,- Ft, 

b) hamvasztásos temetés esetén 40.000,- Ft, 

ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 350 %-át.” 

 

2. § A Rendelet 12. §-ában a „Kossuth út 7.” szövegrész helyébe a „Vajda János utca 6.” 

szöveg lép. 

 

3. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (2) bekezdése. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Császár-Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester  jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ... . év ... hó …-

i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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Indokolás a rendelettervezet 

 

1. §-ához: A rendelet módosítás megszünteti azt a rendszert, hogy ha valaki a temetési 

költségek enyhítésére kér rendkívüli települési támogatást, akkor a támogatás 

összegének alapjául temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell 

figyelembe venni. Helyette a képviselő-testület összegszerűen meghatározza a 

támogatás mértékét, mely továbbra is különbözik koporsós földbetemetés és 

hamvasztásos temetés esetén. 

2. §-ához: A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd székhelyét pontosítja. 

3. §-ához: Hatályon kívül helyezi a SZET Szentgotthárdi Kft. legolcsóbb temetési díjaira 

utaló bekezdést. 

4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 


