
 
ELŐTERJESZTÉS 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. december 11-i ülésére 

 
Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A jelen előterjesztés mellékleteként benyújtott rendelet-módosítás indoka, hogy a Képviselő-
testület tagjai részéről érkezett javaslat a 65. életévüket betöltött személyek települési 
támogatása adható legmagasabb összegének illetve értékének felemelésére a jelenlegi 
10.000,- Ft-ról 20.000,- Ft-ra. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 
előzetes hatásvizsgálat elkészítését és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-
testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek társadalmi 
hatása hogy a rászorulók nagyobb összegű települési támogatáshoz juthatnak. 
Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális 
kiadásai előre láthatóan emelkedni fognak. 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi 
következménye, illetve adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a Képviselő-testület tagjai kezdeményezték az összeghatár emelését, 
melynek elmaradása esetén továbbra is a jelenleg megállapított legmagasabb támogatási 
összegig terjedhet ennek a települési támogatásnak a mértéke. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet 
fogadja el! 
 
Szentgotthárd, 2016. december 2. 
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
  



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 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

7/B. § (2) bekezdésében a „legfeljebb tízezer forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
húszezer forint” szöveg lép. 

 
2. § 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 
……………….-i ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve: 
 

  Dr. Dancsecs Zsolt 
    jegyző 
  



Indokolás: 
 
1. §-hoz: A Képviselő-testület tagjai kezdeményezték a 65. életévüket betöltött személyek 

települési támogatása adható legmagasabb összegének illetve értékének felemelését a 
jelenlegi 10.000,- Ft-ról 20.000,- Ft-ra. 

 
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


