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                   Iktatószám: 155-91/2021 

                   Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 28-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: A szociális ellátásokról szóló 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Elkészült az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításának tervezete. A módosítások száma, és a kodifikációs ellenőrzés során 

kiszűrt szerkezeti hibák javítása miatt új rendelet alkotása szükséges. 

1. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeni és természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásait a szociális ellátásokról 

szóló 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendeletben szabályozza.  

2. A rendelet alkalmazásának elmúlt egy évében bebizonyosodott, hogy az új rendeletben 

szabályozott szociális ellátások köre és mértéke nem mindig alkalmazható a helyi 

igényekhez ill, nem megfelelően biztosítja a szociális pénzkeret megfelelő 

kihasználhatóságát. Az egyes ellátások mértékének növelése és új támogatási formák 

bevezetése indokolja a módosított szociális rendelet elfogadását. 

3. A 2021.09.21-ei Pénzügyi Bizottság ülésén igényként merült fel a Tordasi Tanulmányi 

Diákösztöndíj módosítása is. Ennek megfelelően a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításában az ezt érintő 18. § és a 3. melléklet (pályázati adatlap) 

változtatásra került. 

 

 

Rendelet tervezet 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (IX. 30.) önkormányzati 

rendelete 

a szociális ellátásokról  

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében,  48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) 

pontjában, valamint a 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

(Lásd a mellékletben) 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei:  

 

Társadalmi hatásai: A szociális ellátások köre bővül és mértékük is megnő. 

Gazdasági hatásai: A módosított rendeletben foglaltak végrehajtására a szükséges anyagi 

források biztosítottak.  

Költségvetési hatásai: A források rendelkezésre állnak a szociális keretben, illetve az egyes 

ellátások összegének Képviselőtestület általi emelése esetén a költségvetés módosításával 

biztosíthatók.  

Környezeti következmények: A módosított rendelet környezeti hatást nem von maga után. 

Egészségügyi következmények: A módosított rendelet egészségügyi hatást nem von maga 

után.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A módosított rendeletnek adminisztratív 

terheket növelő hatásai nem jelentősek.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A módosított rendelet megalkotását a 

szociális pénzkeret minél hatékonyabb és szélesebb körű felhasználásának lehetősége tette 

szükségessé.  

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat szociális 

ellátásokra fordítható éves pénzkerete nem használható fel teljes mértékben és a lakosság 

szükségleteinek megfelelően.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A módosított rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 

hozza meg. 

 

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

Tordas, 2021. szeptember 15. 

 

 

        dr. Zay Andrea 

              jegyző 

 


