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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2016.( III.02.) önkormányzati rendelete 
- A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. §, (3) 
bekezdés b.) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g.) pontjában, valamint a 92.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
A Rendelet 17.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„17.§ (5) A temetési települési támogatás összege 50.000 Ft.”  

 
2.§ 

 
A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„18.§ (2)  A születési települési támogatás összege 25.000 Ft.” 

 
 

3.§ 
 
E Rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  
 
 
……………………………….                                  ……………………………………….. 
        Hegedűs Ferenc                                                           Dr. Varga Tibor 
            polgármester                                                                    jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 02.. 
 
. 
                                                                                           Dr. Varga Tibor 
                                                                                                   jegyző 
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Általános indokolás 

 A helyi önkormányzatok feladata a szociális gondoskodás. A z önkormányzat különböző 
ellátási formákat, élethelyzeteket jogosult támogatni.  

A Képviselő-testület filozófiája a szociális gondoskodás területén az, hogy olyan 
élethelyzeteket támogasson, amikor a lakosságra jelentős anyagi teher nehezedik. Ezek 
közé tartozik a születések és a halálesetek támogatása is.  

A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza a 
települési születési támogatást és a települési temetési támogatás jogcímeket, a szociális 
ellátás összegét. A 2016. évi költségvetés egyenlege lehetővé teszi, mindkét támogatás 
megemelését, segítve ezzel a lakosságot. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
 
A temetési települési támogatás összege 40.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedik 

 
2.§-hoz 

 
 
A születési települési támogatás összege 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra emelkedik. 

 
 

3.§-hoz 
 
A hatályba lépést tartalmazza 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően a ./2016.(….) 
rendelethez 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény szabályozásai indokolják a jogszabály 
megalkotását. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotása a nehéz élethelyzetben lévők számára nyújt anyagi segítséget.  
 

III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: nem releváns 

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: rendelkezésre állnak. 

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet plusz adminisztratív terhet nem okoz. 

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: szerényebb szintű önkormányzati 
segítség a rászorultakon. 
 
 

 


