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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 
szabályozza a Kiskunhalas Város Önkormányzata által nyújtott, szociális rászorultságtól 
függő támogatások nyújtásának szabályait. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya a BK/TH/3855-1/2021 iktatószámú Feljegyzésével fent hivatkozott önkormányzati 
rendelet egyes jogsértő rendelkezéseire hívta fel a figyelmet, amely keretében a szakmai 
segítségadásban rögzített elvek mentén új önkormányzati rendelet megalkotására hívta fel 
Önkormányzatunkat. 

A Hivatal Szociálpolitikai csoportja az önkormányzati rendeletet a megadott szempontok 
szerint felülvizsgálta, és elkészítésre került egy új rendelet tervezet, amelyet a Képviselő-
testület 2021. októberi ülésén elfogadott. 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. 
(X.29.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a támogatások megállapításánál a 
jövedelemhatárok emelése vonatkozásában. A jelenlegi piaci helyzetben a jövedelemhatárok 
emelésével még mindig azon szociális rétegnek tud segítséget nyújtani az Önkormányzat, 
ahol a megélhetés veszélyben van. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet módosítás 
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Kiskunhalas, 2022. szeptember 19. 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
                                                                                                                    polgármester 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
17/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet megalkotása  

Általános indokolás: 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 
szabályozza a Kiskunhalas Város Önkormányzata által nyújtott, szociális rászorultságtól 
függő támogatások nyújtásának szabályait. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya a BK/TH/3855-1/2021 iktatószámú Feljegyzésével fent hivatkozott önkormányzati 
rendelet egyes jogsértő rendelkezéseire hívta fel a figyelmet, amely keretében a szakmai 
segítségadásban rögzített elvek mentén új önkormányzati rendelet megalkotására hívta fel 
Önkormányzatunkat. 

A Hivatal Szociálpolitikai csoportja az önkormányzati rendeletet a megadott szempontok 
szerint felülvizsgálta, és elkészítésre került egy új rendelet tervezet, amelyet a Képviselő-
testület 2021. októberi ülésén elfogadott. 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. 
(X.29.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a támogatások megállapításánál a 
jövedelemhatárok emelése vonatkozásában. A jelenlegi piaci helyzetben a jövedelemhatárok 
emelésével még mindig azon szociális rétegnek tud segítséget nyújtani az Önkormányzat, 
ahol a megélhetés veszélyben van. 

 

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 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, 
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, ezért 
az indokolást közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 
 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
 
Ez a szakasz a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás jövedelemhatárát módosítja. 
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Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
 
Ez a szakasz a havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez biztosított települési támogatás 
jövedelemhatárát módosítja. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához: 
 
Ez a szakasz a rendkívüli települési támogatás jövedelemhatárát módosítja. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 4. §-ához: 
 
Ezen szakasz a Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 
 

Kiskunhalas, 2022. szeptember 19. 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 



 5 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

  
 

Rendelet-tervezet megnevezése a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Társadalmi hatás A rendelet módosítása a jövedelemhatárok emelése miatt 

szükséges, amellyel a megemelkedett inflációhoz igazodik 
azon jövedelemhatár, amellyel még a szociálisan rászorult 
rétegen tud segíteni az Önkormányzat.  

  
Gazdasági, költségvetési hatás Az önkormányzat saját forrásból biztosítja a 

jogszabályokban kötelezően előírt és önként vállalt 
pénzbeli, természetbeni ellátásokat, figyelemmel a hely 
lakosság szociális helyzetére. A megnövekedett kiadásai a 
saját forrás terhére, némiképpen szűkíti - a korábbi 
támogatásokhoz képest - a támogatottak számát. 

Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 
Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 
Adminisztrációs terhek minimális többlet adminisztráció, nem számottevő 
A rendelet megalkotásának 
szükségessége 

A rendelet módosítása a jövedelemhatárok emelése miatt 
szükséges, amellyel a megemelkedett inflációhoz igazodik 
azon jövedelemhatár, amellyel még a szociálisan rászorult 
rétegen tud segíteni az Önkormányzat. 

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

Olyan szociálisan rászorult réteg maradna ki a 
támogatásból, akiknél indokolt a támogatás 
szükségessége. 

 A rendelet alkalmazásához szükséges 
Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 
Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 
 
Kiskunhalas, 2022. szeptember 19. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 .../2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. 
(X.29.) 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 3. melléklet 1.1.20 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró az Ügyrendi és Szociális Bizottság, 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 
29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell 
megállapítani annak a személynek 
a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül elő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és  

b) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.” 

2. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 
29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani 
annak a személynek, aki 
a) közgyógyellátásra nem jogosult, 
b) esetében a közgyógyellátásra felírható havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-át, 
c) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és  

d) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.” 

3. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2021. (X. 
29.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha 
a) a család egy főre jutó havi jövedelme 

aa) az (1) bekezdés a) és f) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő és gyermekét 
egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, 

ab) az (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő és gyermekét 
egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 170%-át, 

b) hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, 
valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy  

c) a kérelmet az annak alapjául szolgáló, (1) bekezdés f) pontja szerinti eseményt követő 
90 napon túl nyújtották be.” 

4. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 

 

Kiskunhalas 2022. szeptember 29. 

 

 

Fülöp Róbert     Kollárné dr. Lengyel Linda  
polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2022. szeptember 29. 

          Kollárné dr. Lengyel Linda
 jegyző  


