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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2018. július 6-i nyilvános ülésére
              

Tárgy:              Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák  szabályozásáról
szóló 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Steierlein István polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória aljegyző
                      

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi
ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendeletét 2016. február
25-i ülésén fogadta el.

A rendelet mostani módosításának oka, hogy a normatív támogatások biztosításának feltétele
a rendelet mellékletét képező adatlap kitöltése. Ez az adatlap a jövedelmi, vagyoni helyzetre is
tartamaz kitöltendő sorokat, azonban a normatív támogatást jövedelmi viszonyokra tekintet
nélkül kell nyújtani, ezért nem írható elő erre vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség.

A  hatályos  rendeletben  való  adatkérés  jogszerűtlen,  mivel  az  információs  önrendelkezési
jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdése
értelmében csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának
megvalósulásához  elengedhetetlen.  Jelen  esetben  a  jövedelemtől  függetlenül  nyújtott
települési támogatáshoz a jövedelemi adatokra nincs szükség.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő–testülete az
egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák
szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.05.)  önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló  rendelet–tervezetet
elfogadja,  és  ______/2018.  (_______)  számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2018. június 29.

       Steierlein István 
         polgármester



TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
  /2018. (   .) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (III.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet)

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  132.  §  (4)
bekezdés  g)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 10. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében,
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátási  formák  szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.05.)  önkormányzati  rendelet  (a
továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.  §  A  képviselő-testület  évente  legfeljebb  három  alkalommal  jövedelmi  viszonyokra
tekintet  nélkül  pénzbeli  ellátásként  normatív  települési  támogatást  nyújthat.  (pl.:
iskolakezdési  támogatás,  karácsonyi  támogatás,  nyugdíjasok  támogatása).  A  normatív
települési támogatás biztosításának feltétele, hogy az országos nyilvántartásban való rögzítés
érdekében az Szt. 18. §-ában megjelölt adatokra vonatkozóan az ügyfél nyilatkozzon.”
 

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a R. 2. melléklete.

Tagyon, 2018. július 6.

Steierlein István   dr. Rozgonyi Viktória  
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző



                                                                                                                                           

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható következményeit .  Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b)  a  jogszabály  megalkotásának  szükségességét,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet)
foglaltak  várható  hatásai  –  a  Jat.  17.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  elvárások  tükrében  –  az
alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b)  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei
A  rendelet  megalkotását  a  normatív  támogatásokhoz  kérhető  adatok  pontosítása,  és  a
jövedelmi  helyzetre  is  kitérő formanyomtatvány  hatályon kívül  helyezésének szükségessége
indokolja.  A  rendelet  módosításának  elmaradása  esetén  a  kormányhivatal  törvényességi
felügyeleti eljárást indíthat. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
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