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TERVEZET 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ   

14/2013. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 8. § (2) bekezdése a következő 

mondattal egészül ki:  

„ (2) A 6. § (2) bekezdés e) pontja alapján megállapított települési támogatást a 

számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 

 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

   

dr. Pataki Anett s. k. Dr. Tóth Lajos s. k. 

jegyző polgármester 

 X - 

 



 

 

 

Indok o l ás  

 

 

Általános indokolás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke keresett meg azzal, hogy 

Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 16-

án megtartott ülésén tárgyalt Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításának kezdeményezéséről.  

 

A rendelet alapján közeli hozzátartozó eltemetési költségeihez is hozzájárulás kérhető 

települési támogatás címén, továbbá települési támogatás lakcímenként legfeljebb évi két 

alkalommal adható. Ennek alapján, ha az egy lakcímen élők közül meghal valaki közeli 

hozzátartozója, és a lakcímen élők közül erre tekintettel egyszer már kapott valaki települési 

támogatást, akkor további még egy alkalommal igényelhető települési támogatás.  

 

Sok család jelezte a számukra, hogy a temetés egy rendkívül nehéz helyzet, amely az 

egyébként is nehéz anyagi körülmények között élő roma családokat még inkább terheli, plusz 

kiadásokat jelent a hozzátartozók számára. Egyetértve ezen véleménnyel Felsőzsolca Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületi ülésén döntött arról, hogy kezdeményezi 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületénél a rendelet módosítását, amely 

alapján az évi két alkalommal adható települési támogatás esetében kivételt képezzen a közeli 

hozzátartozó eltemetésének költségeihez történő hozzájárulás.  

 

Fentieket figyelembe véve Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

kezdeményezte, hogy a rendelet 8. § (2) bekezdése egészüljön ki azzal a mondattal, hogy a 6. 

§ (2) bekezdés e) pont alapján megállapított települési támogatást a számításnál figyelmen 

kívül kell hagyni. 

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz: 

 

Az évi két alkalommal adható települési támogatás esetén kivételt képező közeli hozzátartozó 

eltemetésének költségeihez történő hozzájárulást szabályozza a rendelkezés. 

 

A 2. §-hoz: 

 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 

 

Felsőzsolca, 2015. december 16. 

 

 

             Dr. Tóth Lajos 

              polgármester 

 

 



 

 

Hatásvizsgálati lap 

a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló  

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

 

I. Várható társadalmi hatások  

 A rendeletmódosítás következtében a korlátozások alóli kivétel eredményeként a 

megállapítási esetek köre bővülhet. 

 

II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása 

nincs, mivel a települési támogatásra biztosított éves keretet nem érinti. 

 

III.  Várható környezeti hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV.  Várható egészségi következmények  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

 

V.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtása adminisztratív többletterhet nem jelent.  

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

 A rendeletmódosítást Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete kezdeményezte, megalkotásának szükségességét jogszabály nem írja elő. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

 A rendeletben foglaltak végrehajtása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

többletfeltételeket nem igényel. 

 

Felsőzsolca, 2015. december 16. 

 

 

         Dr. Tóth Lajos 

            polgármester 


