
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2022. november 29-i soron következő ülésére 

 
Tárgy:  a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Általános indokolás 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a települési támogatásról 

és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletét. Megalkotása óta 

többször módosult e rendelet. 

A jelenleg kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a rendelet felülvizsgálata vált szükségessé a 

települési támogatások vonatkozásában. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

 A „rendkívüli települési támogatások” alcím 9.§ (2) bekezdésében a rendkívüli támogatás jogosultsági 

feltétel kerül módosításra az alábbiak szerint: „ … az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 400%-át nem haladja meg” 

(Jelenlegi mindenkori öregségi nyugdíj összege 28.500.-Ft) 

 

2. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

Előzetes hatásvizsgálata 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati 

módosító rendelet-tervezetében foglaltak várható hatásai –a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások 

tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A Képviselő-testület a költségvetéséből 

finanszírozza a kiadásait.  

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezet elfogadásának és 

alkalmazásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.  

 

4. rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása esetén nem lenne szabályosan 

felhasználható a központi költségvetési támogatás. 

 

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

jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testület támogatását a rendelet módosítására. 

 

 

 

Remeteszőlős, 2022. november 21. 

 

        Szathmáry Gergely 

              polgármester 



 

RENDELET TERVEZET 

Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Remeteszőlős Község Önkormányzat 

képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés szövegrészében a  

„200 %-át,” szövegrész helyébe a „300 %-át” szöveg és a „300 %-át” szövegrész helyébe a  

„400 %-át,” szöveg lép. 

 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
Szatmáry Gergely       dr. Verhóczki Zita 

polgármester                                                                                                  jegyző   

 

 

Záradék: 

A rendelet _____________ került kihirdetésre. 

 

 

 

 


