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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata megalkotta a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 

 

A felelős gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatnak lehetősége nyílt a támogatásainak bővítésére 

állandó támogatások formájában, mivel a hazánkban augusztustól érvénybe lépő rezsiár növekedés komoly 

terhet ró a családok költségvetésére, vélhetően lesznek, akik emiatt létfenntartást veszélyeztető helyzetbe 

kerülnek. A rendelettervezet lehetőséget teremt arra, hogy támogatást nyújtsunk a rezsinövekedés miatt nehéz 

helyzetbe kerülő lakosok számára.  

 

Kérjük az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadni, ezzel egyidejűleg a rendelet-tervezet szerinti 

rendeletet megalkotni szíveskedjen a T. Képviselő-testület. 

 

Szigetszentmárton, 2022. december 7. 

Bencs Tamás 

polgármester 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a 

tisztelt képviselő-testületet: 

 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása A szociálisan rászorult személyek, családok 

szociális biztonságának megteremtése, 

megőrzése, a családok anyagi terheinek 

csökkentése. 

Környezeti, egészségi következménye Nem releváns, mivel közvetlen környezeti és 

egészségi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása A rendelet elfogadása a Hivatal 

feladatellátásának jellegét nem változtatja meg, 

nem jár jelentős adminisztrációs többletteherrel. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, 

elmaradásának várható következménye 

Az önkormányzat önként vállalt jogalkotási 

eljárása.  

Jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek mind 

rendelkezésre állnak. 

 

A helyi rendelet megalkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi költségvetésről szóló törvény, 

annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást 

nem kell közzétenni. A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti 

Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati 

rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre 

vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály a) jelentős társadalmi, gazdasági, 
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költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem 

kimutatható, illetve b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.-2. §-hoz 

A rendelet célja szerinti rendelkezéseket tartalmazza. 

 

3. §-hoz 

A záró és hatálybaléptető rendelkezések. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megfontolni szíveskedjen és az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet szerint a rendeletet alkossa meg! 

 

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2022. december 7. 

Bencs Tamás 

polgármester  
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Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesterének 

……./2022. (....) Önkormányzati rendelete  

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdés, illetve 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

rendeli el: 

 

1. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 

bekezdése a következő h.) ponttal egészül ki: „h. tanévkezdési támogatás” 

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 

bekezdése a következő i.) ponttal egészül ki: „i. gyermekszületési támogatás” 

(3) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 

bekezdése a következő j.) ponttal egészül ki: „j. családalapítási támogatás” 

(4) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) 

bekezdése a következő k.) ponttal egészül ki: „k. rezsitámogatás” 

 

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet „II. Fejezet: 

Települési támogatások” címe a következő 8/D. §-al egészül ki: 

 

„8/D. § (1) A Szociális és Kulturális Bizottság a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg terhére 

a villamosenergia szolgáltatáshoz nyújtott vagy földgázszolgáltatáshoz nyújtott vagy tűzifa megvásárlását 

segítő települési támogatást állapít meg az 1.§-ban meghatározott személyek részére. 

(2) A jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló vagy egyedül élő esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át és vagyona nincs. 

(3) A támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a Szociális és Kulturális Bizottság jogosult. 

(4) A Szociális és Kulturális Bizottság megállapítja a szociális támogatásra való jogosultságot, amennyiben a 

kérelmező a tárgyévet megelőző év november 1. és tárgyévi év április 30. napja közötti időszak legalább egy 

hónapjában a villamosenergiát lakossági piaci áron vételezte vagy a földgázt versenypiaci költségeket tükröző 

áron vételezte vagy a tárgyévet megelőző év július 15. napját követően számlával igazolt tűzifát vásárolt és 

rendelkezik fatüzelésű fűtőberendezéssel feltéve, hogy a havi nettó jövedelme a (2) bekezdésben 

meghatározott összeget nem haladja meg. 

(5) A jogosult az (1) bekezdés szerinti rezsitámogatást vagylagosan és kizárólag egy lakásra veheti igénybe. 

(6) A rezsitámogatás összege egyszeri legfeljebb 30.000,- Ft és a támogatás háztartásonként egy naptári éven 

belül egy alkalommal állapítható meg. 

(7) A rezsitámogatás iránti kérelem tárgyév január 1. napjától április 30. napjáig terjedő időszakban terjeszthető 

elő. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(8) Az (1) bekezdésében rögzített támogatás egyszeri, egyösszegben folyósított pénzbeli ellátásként kerül 

kifizetésre.” 

 

3.§ Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

       

Bencs Tamás 

polgármester 

Dr. Cseh Balázs 

jegyző 

 

Záradék: Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került. A megtekintés a Szigetszentmártoni Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján a kihirdetést követő 30 napig biztosított. 

 

Szigetszentmárton, 2023. január …. 

                   Dr. Cseh Balázs 

                           jegyző 

 


