
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016. ( VI.27.) 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 ellátásokról szóló 15/205. (XI.23.) 
rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

A Rendelet 5.§-a kiegészül a következő (15) bekezdéssel. 
„5.§ (15) A 17. § szerinti temetési és  18. § szerinti születési települési támogatási kérelem a 

haláleset, illetve a gyermek megszületése napjától számított kilencven napon belül 
nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak nincs 
helye.” 

 
2.§ 

 
A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
„18.§ (1) Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek szülője 

vagy gondviselője rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 
legalább egy éve életvitelszerűen Rétságon lakik, és a családjában az egy főre jutó 
nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
400 %-át. „ 

 
3.§ 

 
A Rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
22. § (2) c) igénylését az adott év szeptember 1. és október 31. között nyújtja be.  
 

4.§ 
 
A Rendelet 24. §-a kiegészül a (3) bekezdéssel 
 
 
24. § (3.) A szociális étkeztetésre jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön 

rendelete szabályozza. 

 
5. § 

 
 
A Rendelet 27. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak 
szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek, és róluk nem gondoskodnak. 

(2) A  házi segítségnyújtást az önkormányzat Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató 
Társulás tagjaként látja el. 



 
 

6.§ 
 
E rendelet a 2016. július 1. napon lép hatályba.  
 
 

                         Hegedűs Ferenc                                dr. Varga Tibor  
                    polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2016. június 27. napon kihirdetésre került. 
 
 

Dr. Varga Tibor 
     jegyző 
 
 
 

Indokolás 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény jelentős 
változásokat tartalmaz a szociális ellátásokban eljáró szervek vonatkozásában. 2015. 
március 1. naptól a járásokhoz kerül az aktív korúak ellátása, valamint az önkormányzatok 
anyagi helyzetére bízza a jogalkotó, hogy települési támogatás jogcímen milyen ellátásokat 
vállal, továbbá az ellátások biztosítását milyen jövedelemhatárhoz köti. 

Részletes indokolás 

1 .§ 

A születési támogatás és a temetési segély esetében a jelenleg hatályos rendelet nem 
tartalmaz benyújtási határidőt, tehát egy sok évvel ezelőtt bekövetkezett haláleset, vagy 
születés után is nyújtható be segélykérelem. A javasolt határidő határidő jogvesztő. 

 

2. § 

A születési támogatás esetében  javasoljuk a jogosultság jövedelemhatárának 300 %-ról 
400 %-ra emelését. Indoka: a kismamák a szülést követő hónapokban még szülési 
szabadságon vannak, ezt követően kezdődik a GYED. A szülési szabadság alatt kapott 
csecsemőgondozási díj (CSED) magasabb a GYED összegénél.  

3.§ 



A szociális tűzifa támogatás igénylésének határidejét is módosítani javasoljuk. Az 
igénylések benyújtási határidejének előrehozásával tudnánk azt biztosítani, hogy mire a 
tél kezdetére a szociális tűzifa szétosztása megtörténjen.  

 

4.§-5 § 

A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot 2016. július 1. naptól a 
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás tagjaként látjuk el. A változást a helyi 
rendeleten át kell vezetni. A szociális étkeztetés megállapításának módja az adott 
fejezethez kerül. 

6.§ 

. Tartalmazza a hatályba lépést.  

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény jelentős 
változásokat tartalmaz. A szociális ellátások terén hatáskör módosításokat tartalmaz, 
továbbá a képviselő-testületek hatáskörébe utalja, hogy milyen szociális ellátásokat 
alkalmaz, milyen feltételekkel. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális 
ellátásokon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót. Az átmenetileg, 
önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe került lakosságnak nyújt segítséget. 

2.) Gazdásági, költségvetési hatása jelentős. Jelen rendelet módosításnak nincs 
költségvetési hatása. 

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és 
egészségi hatással nem jár. 

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

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív 
terheket nem okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a határidő rögzítésének hiánya 
ésszerűtlen kérelmeket generálhat, nem kerülnek követésre a változások. 

 
 


