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ELŐTERJESZTÉS 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

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

 

 

1. előterjesztés száma: 116/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor, Zimmermann Borbála 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: rendelet – tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 

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

− a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

− a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság 

 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 45.§ (2a.) pontja szerint: 

 

„(2a) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző 

személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú 

jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati 

rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.” 

 

2022. évben ez az összeg 34.724,- Ft-ra emelkedett. 

 

Tekintettel arra, hogy a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. 

(VIII.15.) önkormányzati rendeletünkben (a továbbiakban: Rendelet) a vonatkozó szakasz a 

következőképpen szerepel: 

„(5)6 Az ápolási díj legmagasabb összege: 33.068,- Ft.”, 

szükségessé vált a Rendelet módosítása.  

 

Az ápolási díj összege havonta mintegy 30 főnél 1821,- Ft emelést jelent. 
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Ezen felül a felgyülemlett jogalkalmazói tapasztalat alapján szükséges a települési tanulmányi 

ösztönző támogatás iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló időtartamot megnövelni 

tekintettel arra, hogy elkésettség okán jelentős számú kérelmet kellett elutasítani s így a 

támogatás nem éri el a jogalkotó által meghatározott célját. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ (5) -hez: Az ápolási díj önkormányzati rendeletben szabályozott havi összegének az 

ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-

ához történő igazítását tartalmazza. 

(6)-hez: a települési ápolási támogatás jogosultsági feltételeit legalább kétévente felül kell 

vizsgálni, mennyiben a települési ápolási támogatás feltételei megváltoznak, akkor 

haladéktalanul. 

 

2.§-hoz: a települési tanulmányi ösztönző támogatás iránti kérelem benyújtására 

rendelkezésre álló időtartam megnövelését tartalmazza. 

 

 

3.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály 

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Hatásvizsgálati lap 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet módosításának különösebb társadalmi hatása nincs. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások   

 Költségvetési hatása a rendelet módosításának, az 1821,- Ft emelkedés a mintegy 

30 fő jogosultnál. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Adminisztratív terhet nem jelent a rendelet módosítás. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 
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Amennyiben a rendeletünk nem illeszkedik az Szt. vonatkozó rendelkezéseihez, úgy a 

törvényességi felügyeleti szervünk törvényességi észrevétellel élhet. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

    Bálint Istvánné 

                                                                                              polgármester 
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1. melléklet a 116/2022. előterjesztéshez 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018 (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) b) 

pontjában, 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.) 

önkormányzati rendelet 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) Az ápolási díj legmagasabb összege a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a. 

(6) A települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeit legalább kétévente felül kell 

vizsgálni. Amennyiben a települési ápolási támogatás feltételei megváltoznak, úgy a 

jogosultságokat haladéktalanul felül kell vizsgálni. Amennyiben a szociális hatáskört 

gyakorló szerv a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a támogatásban részesülő nem felel 

meg a jogosultsági feltételeknek, a szociális hatáskört gyakorló szerv a támogatásban 

részesülőt a további támogatásból kizárja.” 

2. § 

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

önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében a „július” szövegrészek helyébe az 

„augusztus” szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 

 

 Bálint Istvánné               Fritz Gábor 

 polgármester                   jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 


