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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére  

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.(II. 
26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Szociális rendelet), melyben több új segélyezési forma bevezetését is támogatta. 
A rendelet alkalmazása során egyes támogatások iránti kérelmek elbírálásához elengedhetetlen 
a rendelkezések világosabb megfogalmazása, a jogalkalmazási munkát segítő pontosítása. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 45. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott 
pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást 
nyújt. 
 
Az önkormányzati szociális támogatás bevezetése óta a 2020. évben fellépő veszélyhelyzet 
okán kialakult pénzügyi instabilitás indokolja a települési támogatások átgondolását. Továbbá 
az egyes támogatási formákkal kapcsolatos lakossági igényekkel kapcsolatban visszásságok 
merültek fel, mely alkalmat teremt arra, hogy a rendelet egyes részei módosításra kerüljenek. 
 
Az Szt. rendelkezési értelmében bizonyos támogatások megítélése teljes egészében az 
önkormányzat hatáskörébe került, így a köztemetéshez kapcsolódó szociális támogatást is az 
Önkormányzat saját hatáskörében rendelte el és állapította meg az igénylők részére.  
 
A fentiek értelmében ezen támogatási forma fenntartása a továbbiakban nem indokolt, így 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosításának megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Kiskunhalas, 2020. június 04.  
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 

 
 

  



Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020. (VI…...) 
önkormányzati rendelete 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015(II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításához 

 

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, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendeletnek jelentős a társadalmi következménye ezért az indokolást 
közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 
 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
Ez a szakasz rendelkezik a rendelet módosításáról, amelyben a köztemetésre igénybe vehető 
szociális támogatást hatályon kívül helyezi az Önkormányzat.  
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra ezen szakaszban. 
 
 

Kiskunhalas, 2020. június 04. 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 

  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének   …../2020. (VI…...) 

önkormányzati rendelete 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015(II. 26.) 

önkormányzati rendelet  módosításához 
 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

1.Társadalmi hatások 
A rendeletmódosítás azokat a családokat támogatja, akik szociálisan rászorulnak és akár 
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi körülmények között élnek.  
Az önkormányzati szociális támogatás bevezetése óta a 2020. évben fellépő veszélyhelyzet 
okán kialakult pénzügyi instabilitás indokolja a települési támogatások átgondolását. Továbbá 
az egyes támogatási formákkal kapcsolatos lakossági igényekkel kapcsolatban visszásságok 
merültek fel, amely alkalmat teremt arra, hogy a rendelet egyes részei módosításra kerüljenek. 
Az Szt. rendelkezési értelmében bizonyos támogatások megítélése teljes egészében az 
önkormányzat hatáskörébe került, így a köztemetéshez kapcsolódó szociális támogatást is az 
Önkormányzat saját hatáskörében rendelte el és állapította meg az igénylők részére.  

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletmódosításnak gazdaságélénkítő hatása nincsen. 

3. Környezeti következmények, hatások 
Környezeti következmények nincsenek.  

4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletmódosítás a Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolja. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
jogbiztonsági szempontból releváns a rendelet módosítása. 
Az önkormányzati szociális támogatás bevezetése óta a 2020. évben fellépő veszélyhelyzet 
okán kialakult pénzügyi instabilitás indokolja a települési támogatások átgondolását. Továbbá 
az egyes támogatási formákkal kapcsolatos lakossági igényekkel kapcsolatban visszásságok 
merültek fel, amely alkalmat teremt arra, hogy a rendelet egyes részei módosításra kerüljenek. 
Az Szt. rendelkezési értelmében bizonyos támogatások megítélése teljes egészében az 
önkormányzat hatáskörébe került, így a köztemetéshez kapcsolódó szociális támogatást is az 
Önkormányzat saját hatáskörében rendelte el és állapította meg az igénylők részére.  

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

8. Alkalmazott jogszabályok: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

9. A döntés anyagi kihatása: 
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen.  

Kiskunhalas, 2020. június 04. 
  



 
 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2020. (VI…...) önkormányzati rendelete 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015(II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés (8a) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 8.§-át hatályon kívül helyezi. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2020. július 01. napjától lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
Kiskunhalas, 2020. június  
 
 
 
 
      Fülöp Róbert                                                                             Kollárné dr. Lengyel Linda 
      polgármester                                                                                                 jegyző 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2020. június  
 
                                       Kollárné dr. Lengyel Linda 

                                                         jegyző 
 
 

 


