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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-
testület a 2015. február 27-i nyilvános ülésén fogadta el.  
 
A rendelet felülvizsgálatát az teszi szükségessé, hogy a 2015. március 1. óta eltelt időszakban 
a gyakorlatban megmutatkoztak a rendelet egyes rendelkezéseinek a korábbi szabályozáshoz 
képest jelentkező alkalmazási nehézségei. Tapasztalva a rendelet  társadalmi- gazdasági 
hatását megállapítható , hogy   az elhunyt eltemettetéséhez nyújtott  települési támogatás 
jelenlegi szabályozása jelentősen leszűkíti a jogosultak körét, ezáltal a Község lakosainak 
körében jelentős ellenérzést generál. 
 
Az Szt. módosítása a települési támogatás jogosultsági feltételeinek megállapítása 
tekintetében nem tartalmaz semmiféle korlátozást, azonban az Szt. –ben meghatározott 
fogalmak ( jövedelem, vagyon, háztartás, család, stb.) alkalmazásától nem lehet eltérni! 
Annak eldöntése azonban, hogy az önkormányzat a támogatási rendszer keretében milyen 
feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt teljes egészében 
a Képviselő-testület   szabályozási jogkörébe tartozik. 
 
Az Szt.-ben meghatározott fogalom rendszer kötelező alkalmazásán kívül egyetlen 
kötelezettséget ír elő a törvény azáltal, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek részére az Önkormányzat  rendkívüli települési támogatás köteles nyújtani! 
 
Az elmúlt év során önkormányzatunk az elhunyt eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként összesen 60 000,- Ft. összeget fizetett ki, 4 fő részére.  
  

 



 
 
 
A mellékelt rendelet – tervezet szabályozási iránya az eddigi ellátások fenntartására, illetve 
azok társadalmi hatásának javítására irányuló törekvés. Az ellátáshoz való hozzájutás 
jogosltsági feltételeiben  javasolunk  változtatásokat.  
 
 
A rendelet-tervezet általános és részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük elő. 
 

Általános indokolás  
 
A települési támogatás biztosításának egyetlen kötelező eleme van: az Szt. 2015. március 1-
jén hatályba lépő 45. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 
 
Önkormányzatunk jelenleg is nyújt az elhunyt eltemettetésének költségeihez települési 
támogatást az elhunyt hozzátartozójának, vagy a temetésről gondoskodó más személyek 
részére. Az ellátást a továbbiakban is biztosítani javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben 
meghatározott feltételek mellett.  
 

Részletes indokolás 
 
                                                                   13.§-hoz 
 
Ebben a § -ban kerül szabályozásra az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott 
települési támogatásra vonatkozó szabályok. A települési támogatás jogosultsági feltételei 
között szabályozni kell a jövedelem vizsgálatot, figyelemmel arra, hogy a jövedelem vizsgálat 
nélküli támogatás ebben az esetben is adóköteles jövedelemnek számítana. A jövedelem 
határt a támogatási célra is figyelemmel a jelenleginél magasabb összegben javasoljuk 
meghatározni.  
Javasoljuk továbbá a rendeletet visszamenőleges hatállyal bevezetni( 2016. január 1. nap) , 
ami lehetővé teszi a folyamatban lévő ügyek méltányosabb elbírálását..                                                                  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztett rendelet-tervezet a módosított  – az elhunyt eltemettetésének költségeihez 
nyújtott- települési támogatás szabályait tartalmazza. Figyelemmel kell kísérni az új 
szabályokat tartalmazó rendelet társadalmi, gazdasági hatásait, de pozitív irányú változást 
remélünk a módosítástól. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet 
módosítani szíveskedjen. 
 
Lesenceistvánd, 2016. március 30. 
 
 
                                                                                                                Tóth Csaba 
                                                                                                                Polgármester 
 
 
 

 
 



 
Fentiek alapján az alábbi rendelet- tervezet kerül  

előterjesztésre: 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (….) önkormányzati rendelete 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési támogatásról és az 
egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) Ör. rendelet módosításáról 

 (tervezet) 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és a132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján , a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) 
bekezdésében , a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában , a 26.§ -ában , a32.§ (3) bekezdésében , a 
62.§ (2) bekezdésében , és a 92. § (2) bekezdésében , továbbá a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18.§ (2) bekezdésében , a 29.§ -ában  
és a 151.§ (2a) bekezdésében , továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. 
évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:   
 
                                                              1.§ 
 
 
 Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.)  a települési 
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.)   13. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
                                           

„13.§ (1) Az elhunyt eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított 
települési támogatás adható az elhunyt hozzátartozójának vagy a temetésről gondoskodó más 
személynek , ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400% -át, egyedül élő 
esetén a 350% át. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, a kérelmező vagy vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti temetési számlát. Amennyiben 
a haláleset nem Lesenceistvándon történt mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot is.  

(3) Az elhunyt eltemettetésének költségéhez nyújtott települési támogatás összeg: 15.000 
Ft.  

(4) A képviselő-testület döntése alapján az elhunyt eltemettetésnek költségeihez biztosított 
települési támogatás összege elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit, ha a 
temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

(5) Nem állapítható meg az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 
támogatás annak, akinek tartási,- életjáradéki,- öröklési szerződés alapján kötelessége az 
elhunyt eltemettetése. 

(6) A támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet 
benyújtani.” 
 
                                                                   2.§ 
 

 
 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba , de rendelkezéseit 2016. január 1. 
napjától kell  alkalmazni.. 
  
 
 
     Tóth Csaba                          Dr. Gelencsér Ottó 
                             polgármester                  jegyző 



 
     A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
     2016. március ........ 
 
 
                                                                Dr. Gelencsér Ottó 
                                                                        jegyző                  
 
 
 
 
 
                                         ELŐZETES  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”. 
 
A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
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 Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a jogosultak körének kiszélesítésével a  
kérelmezők többsége hozzájut a támogatáshoz. A Tervezet. – költségvetési okokból – nem 
tartalmaz új ellátást. Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet-tervezetben  
szabályozott ellátás megnövekedett  forrásigényét önkormányzati forrásból kell fedezni.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 



 
A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén az eltemettetés költségeihez adható 

települési támogatás feltételrendszere miatti elégedetlenség a jövőben is megmaradna , ami 
indokolatlan feszültséget eredményezne a jogalkotó képviselő-testület és a lakosság között. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
 
 


