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Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2023. március 2-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Apátistvánfalva településen a szociális étkezés biztosítása a Nádasdi Evangélikus Diakóniai 

Központtal (továbbiakban: szolgáltató) kötött megállapodás alapján valósul meg. A szolgáltató 

levélben tájékoztatta Apátistvánfalva Községi Önkormányzatot a szociális étkezés személyi 

térítési díj emelési szándékáról. A szociális étkezéshez a vásárolt élelmezést az Andante 

Restaurant Kft. biztosítja. A Kft. jelezte, hogy a folyamatosan emelkedő nyersanyag és 

energiaárak miatt magasabb áron tudja biztosítani a vásárolt élelmezést. 

A személyi térítési díj jelenleg 835 Ft/adag, a tervezett összeg 2023. április 1-től 990 Ft/adag. Az 

előterjesztés mellékletében szereplő rendeletmódosítás 1. §-a tartalmazza az új étkezési árakat 

jövedelemsávok szerinti bontásban. 

2. A jelen előterjesztés mellékletében előterjesztett rendeletmódosítás 2. §-a elsősorban a 

társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátások, jövedelemhatárok és egyéb 

összeghatárok esetében a „szociális vetítési alap” bevezetésével kapcsolatos módosításokat 

tartalmazza. A többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényt is módosító, Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 

2022. évi L. törvény a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátásokra, 

jövedelemhatárokra és egyéb összeghatárokra – a bírósági végrehajtásról szóló törvény kivételével 

– 2023. január 1-jétől egységes viszonyítási alapot vezetett be szociális vetítési alap elnevezéssel. 

Ezért javasoljuk, hogy a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletünkben is ehhez igazítsuk a támogatási feltételeket és a rendkívüli 

települési támogatás összegét. 

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 

szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a szerint 2023. évben a szociális 

vetítési alap összege havonta 28.500,- forint. Ez egyébként megegyezik az eddigi (és 

rendeletünkben is alkalmazott) „vetítési alappal”, azaz az öregségi teljes nyugdíj legkisebb 

összegével, mivel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-a kimondja, hogy az öregségi teljes 

nyugdíj legkisebb összege havi 28.500,- forint (2008. év óta). 

3. A mellékelt rendeletmódosítás 2. § e) pontja egy szövegbeli pontosítást, 3. §-a pedig egy már 

korábban végrehajtottá vált rendelkezés hatályon kívül helyezését tartalmazza. 

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 hatása, sem jelentős költségvetési hatása. A tervezett rendeletmódosításnak nincs 
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gazdasági hatása, sem jelentős környezeti, sem egészségi következménye. Nincs jelentős 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent 

megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradása esetén a 

rendkívüli települési támogatás összegét és a jogosultsági feltételeket továbbra is az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítjuk, ami 2023-ban megegyezik a szociális 

vetítési alap összegével. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

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

Szentgotthárd, 2023. február 24. 

 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt  

         jegyző  
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1.sz. melléklet 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 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 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. 

§-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 

bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 

115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló Apátistvánfalva község képviselő testületének 

6/2015 (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 5. melléklete az 1. melléklet 

szerint módosul. 

2. § 

A Rendelet 

a) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

b) 6. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az 

„a szociális vetítési alap” szöveg, 

c) 6. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az 

„a szociális vetítési alap” szöveg, 

d) 7. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

e) 7. § (5) bekezdésében az „A rendkívüli települési támogatás” szövegrész helyébe az „Az (1) 

bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás” szöveg, 

f) 7/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

g) 7/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész 

helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

h) 7/B. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

i) 9. § (4) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az 

„a szociális vetítési alap” szöveg, 

j) 9. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az 

„a szociális vetítési alap” szöveg 

lép. 

3. § 
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Hatályát veszti a Rendelet 17. § (2) bekezdése. 

4. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2023. április 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. A Rendelete 5. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.1. Az étkeztetés intézményi térítési díja: 1 320 Ft.” 

2. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló Apátistvánfalva község képviselő testületének 

6/2015 (II.23..) önkormányzati rendelete 5. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 2–10. sora 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

 (A B C D E) 

2 0-60 0000 1 320 egyedi elbírálás 46 46 

3 60 001-65 000 930 390 46 46 

4 65 001-70 000 940 380 46 46 

5 70 001-75 000 950 370 46 46 

6 75 001-90 000 960 360 46 46 

7 90 001-100 

000  

975 345 46 46 

8 100 001-120 

000 

980 340 46 46 

9 120 001-150 

000 

985 335 46 46 

10 150 001- 990 330 46 46 

”
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez  

Az 5. melléklet újraszabályozását tartalmazza, a szociális étkezésben 

bekövetkező áremelkedés miatt. 

A 2. §-hoz  

a-d) és f-j) pontjához: A rendelkezések a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem 

kapcsolódó ellátások, jövedelemhatárok és egyéb összeghatárok esetében a szociális vetítési 

alap bevezetésével kapcsolatos módosításokat tartalmazzák. A többek között a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt is módosító, Magyarország 

biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény a 

társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátásokra, jövedelemhatárokra és egyéb 

összeghatárokra – a bírósági végrehajtásról szóló törvény kivételével – egységes viszonyítási 

alapot vezetett be szociális vetítési alap elnevezéssel. A Magyarország 2023. évi központi 

költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 15. §-a szerint a Kvtv. 71. §-ától eltérően 2023. évben a szociális vetítési alap 

összege havonta 28.500,- forint. Ez egyébként megegyezik az öregségi teljes nyugdíj 

legkisebb összegével 2008 óta, mivel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-a kimondja, 

hogy az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28.500,- forint. 

e) pontjához: Az eddig hatályos szövegezéshez képest pontosabb megfogalmazást tartalmaz. 

A 3. §-hoz  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)  12. § (1)-(2) 

bekezdése szerint a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a 

hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a 

módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli 

feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével 

végrehajtottá válik; az így végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő 

napon hatályát veszti. A Jat. 14. § (2) bekezdése szerint természetesen a jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, illetve hatályvesztése nem eredményezi 

a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli 

hatálybalépését. 

A 4. §-hoz  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 


