
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő – testületének  

2018.november 29. napján tartandó ülésére  

 
 
 
Előterjesztés tárgya: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2. § 

szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint 

a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata.  

A 2017-ben Magyar Államkincstár által lefolytatott hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok 

rendezése érdekében az önkormányzat 2017. októberében módosította a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló rendeletét (4/2015. (II.27.) ). 

A módosítás óta eltelt egy évben a gyakorlati alkalmazás során észleltük, hogy több pontjában is 

pontosítást igényel a rendelet: 

 

- jogosultsági kör tovább bővítendő 

- személyi hatály pontosítandó 

- a kifizetés teljesítési lehetősége bővítendő/nem szükséges szabályozása 

A fentiek tükrében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezetének megvitatására, 
elfogadására. 
 
 
Sóly, 2018. november  
        Kaptur József s.k. 
           polgármester 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
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    A rendelet célja a településen élő rászorulók szociális biztonságának megteremtése az alacsony 

jövedelemmel rendelkező családok megsegítése által, különös tekintettel az egyedül élőkre és a 

nagycsaládosokra. Az előterjesztés elfogadásával a módosított szociális támogatási rendszer 

érzékenyebb, humánusabb lesz, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében történik.  

Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat költségvetésében a települési 

önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímén kapott központi forrás összege a 

mérvadó. Amennyiben ezt a keretet az önkormányzat túllépi, abban az esetben csak saját forrásából 

finanszírozhatja.   

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei 

    A rendeletnek környezetre, egészségre gyakorolt közvetlen hatása van.  

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet adminisztratív terheket a támogatást igénylőkre nem jelent. 

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

     Jogszabályi, gazdasági és szociális- környezeti változások. 

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

    A rendelkezésre álló feltételek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban a rendelet 

alkalmazásához egyaránt megfelelnek. 

 

Hajmáskér , 2018. november        

       Kovács János György s.k. 

        jegyző 



 

 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
12/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10.§(1) bekezdése, 26.§,32.§(1) bekezdés b) pontja, 32.§(3) bekezdése, 45.§, 
48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése, 115.§(3) bekezdése, 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.§ Hatályon kívül helyezi Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12.§-át. 
 
2.§ A Rendelet 16.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(3) Karácsonyi támogatásra azon sólyi bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező vagy igazoltan 
életvitelszerűen Sóly településen élő lakosok, háztartások jogosultak, akiknek a háztartásában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 
négyszeresét, valamint: 
 

a) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott 
aa) aktív korúak ellátására 
ab) időskorúak ellátására 
ac) rendkívüli települési támogatásra jogosult, 
 
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül, 
 

c) nagycsaládosnak minősül (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti 
legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban) 

 
Háztartásonként egy támogatás adható. 
 
3.§ A Rendelet 20.§ -hoz az alábbi alcím lép : Településen élő időskorúak és/vagy tartósan beteg, testi 
vagy szellemi  fogyatékos személyek támogatása 
 
4.§ A Rendelet 20.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) A támogatás összege maximum 50.000,- Ft. 
 
5.§ A Rendelet az alábbi paragrafussal egészül ki: 
 
21§.  (1) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén a szociális 
támogatás a kérelmező jövedelmi viszonyaira, valamint a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendelet szerinti igazolások benyújtására tekintet nélkül, azonnal megállapítható és kifizethető. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft. 
 

 
6.§ A Rendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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22.§ A családsegítő szolgáltatást az önkormányzat a Bendola Humán Szolgáltató Bt- vel kötött 
megállapodás keretében biztosítja. 
 
7.§ A Rendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
23.§ A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Bendola Humán Szolgáltató Bt- vel kötött 
megállapodás keretében biztosítja. 
 
 
8.§ A Rendelet 24.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
24.§ (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, a tartásra köteles 
hozzátartozójuk nincs. 

 
          (2)  Az Önkormányzat az ellátást Hajmáskér-Sóly Református Társegyházközséggel kötött 

megállapodás útján látja el. 
 
 
9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
..........................................................                                          ........................................................... 
        Kaptur József       Kovács János György 
        polgármester                                                                                                jegyző megbízásából 
 
 
             ……………………………………………………….. 
                      Horváth-Menczel Krisztina 
              pénzügyi és adóügyi csoportvezető 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék : 
A rendelet október 30. napján kihirdetésre került.     
 
                                                                                
                                                                                                                      Kovács János György 
                                       jegyző megbízásából 
 
 
                                  Horváth-Menczel Krisztina 
                           pénzügyi és adóügyi csoportvezető 
 


