
Előterjesztés 
 a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

1. előterjesztés száma: 276/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Zimmermann Borbála 

          Bajtekné dr. Halász Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

   - Humánerőforrások Bizottság 

- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrás Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

Általános indokolás 

 

Bicske Város Önkormányzata által nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének, 

folyósításának szabályait az 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

A Rendelet alkalmazásának tapasztalatait önkormányzatunk folyamatosan vizsgálja. E vizsgálat 

során figyelemmel kísérjük a meglévő települési támogatási formák hatékonyságának eredmé-

nyességét.  

A módosítást indoka a lakásfenntartási költségek emelkedése, amellyel nem egyenesen arányos a 

nyugellátások összegének emelése. Az öregségi nyugdíjminimum 250%-a már nem nyújt fedeze-

tet egyedülálló személynek a lakásfenntartási költségek tisztességes megfizetésére (hátralékok, ki-

kapcsolás problematikája), anélkül, hogy ne veszélyeztetné létfenntartását. 

 

Részletes indokolás 

1-2. §-hoz 

Rendelkezés a jogosultak vonatkozásában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

százalékos meghatározásáról. Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem számításmódjának 

szabályozása. 

 

3. §-hoz 

Rendelkezés a hatályba léptetésről. 

 

 

 



 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló rendelettervezetében foglaltak 

várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

 

1.) Társadalmi, hatásai:  

A jogosultsági feltételek módosításával, a nehéz helyzetben élő vagy nehéz helyzetbe kerülő idő-

sek, gyermekes családok, betegséggel, munkanélküliséggel küzdő célcsoportok részére a szociá-

lis biztonság megteremtése. 

 

2.) Gazdasági hatásai, költségvetési hatásai:  

A rendelet módosítása a költségvetésbe tervezetthez képest többlet kiadást nem igényel. 

 

3.) Környezeti, egészségi következményei:  

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nem mutatható ki. 

 

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

Adminisztratív terhek nem növekednek. 

 

5.) Jogszabály megalkotásának szükségessége:  

A rendelet módosításának szükségességét az 1. pontban foglaltak indokolják. 

 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következménye:  

A rendelet megalkotása nem befolyásolja. 

 

7.) Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendelettervezetet elő-

terjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek. 

 

Bicske, 2019. november 28. 

 

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

        Bálint Istvánné 

          polgármester 

 

  



1.  melléklet a 276/2019. előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tervezet 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

 

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) önkor-

mányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezé-

sek lépnek: 

 

„ (2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy 

a) akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona,  

b) aki a polgárok személyi adatainak és lakcímének közhiteles nyilvántartása szerint egyedül él és 

havi jövedelme nem haladja meg az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-

át és vagyonnal nem rendelkezik.” 

 

2. § A Rendelet 21.§-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki. 

„(2a) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének 

és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.” 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követően 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

 polgármester         jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 


