
 

 

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

JEGYZŐJE 
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001 e-mail: pmh@csorvas.hu 

 

 

Előterjesztés 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez  

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást  

nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához 

 

          

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése alapján (a 

továbbiakban: Mötv.) megvizsgálta a 2022. január 1. napján hatályba lépett Csorvás Város 

Önkormányzatának a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 14/2021. (XII.9.) rendeletét (a továbbiakban: 

Ör.), és szakmai segítségnyújtással élt annak érdekében, hogy pontosításra kerüljenek a 

szociális ellátások nyújtásával kapcsolatos részletszabályok.  

 

Ennek következtében az előterjesztést pontosítottuk az Ör. bevezető részében a 

jogszabályalkotásra felhatalmazást adó rendelkezéseket. 

 

Az Ör. tartalmazza a szociális támogatás nyújtásának feltételként azt a kitételt, hogy nem 

állapítható meg támogatás, ha a kérelmező, vagy a vele együtt élő családjához tartozó aktív 

korú személy álláskereső munkanélküliként nem működik együtt a Békés Megyei 

Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével. A 

Kormányhivatal álláspontja szerint azonban nem kérhető a kérelmezőtől annak igazolása, 

hogy munkanélküliként együttműködik a foglalkoztatási szervvel, mert a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §-a 

pontosan és kimerítően felsorolja, hogy a kérelmező csak a maga és családja vagyoni, 

jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, illetve azokat igazolni, így ezzel az Ör-be foglalt 

szabályozással az önkormányzat túlterjeszkedett a rendeletalkotási jogosultságán. A módosító 

rendelet-tervezetben újraszabályoztuk az Ör. hivatkozott rendelkezését ennek a 

kormányhivatal álláspontnak megfelelően.  

 

A rendelet-tervezetben pontosítottuk az Ör.-nek az egyes támogatási formák tekintetében 

rögzített jövedelemhatár - meghatározásait is -, figyelemmel az egyedülálló és egyedül élő 

személy fogalmának eltérő meghatározására. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának tervezetét szíveskedjen megtárgyalni, és az önkormányzati rendeletet 

módosítani. 

 

Csorvás, 2022. február 14. 

 

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi s.k. 

jegyző 
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Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(…..) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes  

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

14/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 10. § (1) bekezdésében, a 26. 

§-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 92. § (1) a) pontjában, a 92. § (2) 

bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) 

bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

következőket rendeli el: 

 

1. § A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 10. § (1) bekezdésében, a 26. 

§-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 92. § (1) a) pontjában, a 92. § (2) 

bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) 

bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

következőket rendeli el:” 

 

2. § A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Nem állapítható meg települési támogatás - a 10. § szerinti rendkívüli települési 

támogatás kivételével – ha a kérelmező, vagy a vele együtt élő közeli hozzátartozója 

vagyonnal rendelkezik.” 

 

3. § A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés c) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A haláleseti költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás összege, ha az eltemettető 

családjában az egy főre eső jövedelem) 

„c) egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

legfeljebb 800 %-a, 80.000,-Ft.” 

 

4. § A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés d) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A támogatás összege, ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme) 

„d) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201-

500 %-a, 8.000,-Ft/hó.” 
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5. § A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A támogatás összege, ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme) 

„d) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201- 

500 %-a, 8.000,-Ft/hó.” 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

 

Baráth Lajos                                                              Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

polgármester                                                                                     jegyző 

 

Kihirdetve: 

 

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

jegyző 
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Indokolás 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes  

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

14/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

Az önkormányzati rendelet tervezetének címe: 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (….) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes  

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

14/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Általános indokolás: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: Mötv.) megvizsgálta a 

2022. január 1. napján hatályba lépett Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 14/2021. (XII.9.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), és 

szakmai segítségnyújtással élt annak érdekében, hogy pontosításra kerüljenek a szociális 

ellátások nyújtásával kapcsolatos részletszabályok.  

 

Részletes indokolás: 

 

A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendeletet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva- az alábbiak szerint indokolom: 

 

 

A rendelet  

1.§-ához: Az Ör. bevezető részét módosítja, pontosítva a jogszabályalkotásra felhatalmazást 

adó rendelkezéseket. 

 

2.§-ához: A rendelkezés új szabályokat rögzít a szociális támogatás nyújtásának feltételeként. 

  

3.§-ához: A haláleseti költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás igénybevételéhez 

szükséges jövedelemhatárt határozza meg egyedülálló személy esetében.  

 

4.§-ához: A lakhatási támogatásként közüzemi támogatás igénybevételéhez szükséges 

jövedelemhatárt határozza meg egyedül élő személy esetében. 

 

5.§-ához: A lakhatási támogatásként fűtési támogatás igénybevételéhez szükséges 

jövedelemhatárt határozza meg, egyedül élő személy esetében. 

 

6.§-ához: A rendelet hatálybelépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.  

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
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Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes  

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

14/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

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

előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 

Ennek a kötelezettségnek azt alábbiakban teszek eleget: 

 

1. A rendeletalkotás és alkalmazás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

Az Ör. módosításával az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben 

foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a 

támogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmű tájékoztatását. 

 

2. A rendeletalkotás és alkalmazás környezeti és egészségügyi következményei: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 

következménye nincs. 

 

3. A rendeletalkotás és alkalmazás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

 

A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet nem eredményez. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye:  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal a feltárt jogsértések megszüntetésére kitűzött határidő 

eredménytelensége esetén az Mötv. 134. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegelési 

jogkörében az Mötv. 132. § (1) bekezdése szerinti törvényességi felügyeleti eszközöket 

alkalmazhatja. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak, az Ör.-t módosító rendelethez a pénzügyi feltételek biztosítására nincs szükség.  

 

 

 

 


