
Tisztelt Képviselők! 

 

Szociális rendeletünk módosítását az alábbiak miatt kezdeményezzük: 

 

A szociális segélyekre kapott állami támogatás összege lehetővé teszi, hogy az ellátások 

potenciális igénybevevőinek körét a jövedelemhatár emelésével bővítsük. 

 

Ezért javasoljuk, hogy a "gyermek születéséhez, óvodáztatásához és beiskolázásához nyújtott 

települési támogatás" esetén az Önkormányzat a jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 700 %-ára emelje fel (jelenleg 500 %).  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet alkossa meg.  

Püski, 2018. október 11. 

 

Makai Jenő 

polgármester 

  



PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

…/2018. (….) önkormányzati rendelet TERVEZETE 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdése és 132. § (4) bekezdése alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 

3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

 

 

1. § 

 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"d) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át." 
 

2. § 

 

A Rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"c) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át." 
 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Makai Jenő dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 

 

Kihirdetve:  

Püski, 2018. …………………… 

 

dr. Kránitz Péter 

jegyző 

 

 

  



Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján elvégzett 

hatásvizsgálat eredménye:  

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Püski Község Önkormányzatának ../2018. (…) önkormányzati rendelete a szociális 

ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

 

Társadalmi-gazdasági hatás: Rászoruló személyek részére a jelenleginél kedvezőbb 

feltételeket teremt a szociális ellátás helyi rendszerében  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

 

A szociális ellátás színvonala nem javul, a szociális célra kapott állami támogatások 

egy részét felhasználás hiányában vissza kell fizetni.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 

 

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 

 

Tárgyi: Nem igényel. 

 

Pénzügyi: A szükséges költségeket az e célból igényelt állami feladat alapú támogatás 

fedezi 

 

 


