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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület 2015. évben alkotta meg a települési támogatásokról, egyes szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletét. A rendelet 
alkalmazása során szükségessé vált bizonyos kérdések szabályozása.  
 

1.) A Képviselő- testület újszülöttek egyszeri támogatásában részesíti a budakalászi 
lakóhellyel rendelkező újszülötteket, azonban korábban nem szabályoztuk a kérelem 
benyújtásának határidejét. A védőnői szolgálattal egyeztetve jelen módosításban a 3 
hónapos határidő szerepel.  

 

2.) Szintén a határidő rögzítése vált szükségessé a temetési segély megállapításának 
tekintetében. Itt szintén a 3 hónapos határidő szerepel a rendelet módosításában.  

 

3.) A köztemetés költségeinek megtérítése a rendelet- módosítás következő pontja. Az 
előző évekhez képest lényegesen megnövekedett a köztemetések száma.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a haláleset 
helye szerint illetékes önkormányzat képviselő- testülete gondoskodik az elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről, ha  

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  

 

Az Szt. 48. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerint 
illetékes települési önkormányzat 
a) a költséget hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 
 

A legtöbb esetben vagyontárgy hiányában hagyatéki tárgyalás lefolytatására sor sem kerül. 
2015. évben köztemetés nem volt, 2016. évben 2, 2017. év januárjában azonban már 5 
elhunyt temetési számlái érkeztek kifizetésre. A 2017. évi költségvetésbe 500.000.-Ft 
összeget tervezett a Képviselő- testület az eddigi évek adatai alapján, azonban a számlák 
összege már január végére meghaladja a 340.000.-Ft -ot.  
Cél az, hogy az önkormányzat által köztemetés címén kifizetett költségeket ráterhelje az 
eltemetni köteles hozzátartozókra.  
Erről szól a módosítás 3.§-a.  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18.§-sa szerint az előterjesztés egyben a rendelet 
indokolása is. 
Az alábbi rendeletmódosítási javaslatot terjesztem elő: 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a települési 
támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló önkormányzati rendeletét. 
 
Budakalász, 2017. január 31. 

Rogán László 
 polgármester 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016.(  ) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) 
bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, és a 134/E § -ában, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29.§-
ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, egyes 
szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 15.§ (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
(4) „A temetési támogatás kérelemhez be kell nyújtani a kérelmező nevére szóló három 
hónapnál nem régebbi temetési számlák és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának 
másolatát.” 

2. § 
 

Az R 17.§-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Az állandó budakalászi lakóhellyel rendelkező újszülött részére annak törvényes képviselője 
útján, a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül, egyszeri támogatás állapítható 
meg, amelynek összege tízezer (10.000,- forint ).” 

 

3.§ 
 

Az R 19.§ (2) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„aa.) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el, vagy 
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át (37.050.-) nem 
éri el.” 

4.§ 
Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2017. február 25. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti 
(2) Az R 19.§ b) és c.) pontja hatályát veszti. 

 
Rogán László       Dr. Udvarhelyi István 
polgármester            jegyző 

 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. február 23-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. 
február ….–án megtörtént. 
 
Dr. Udvarhelyi István 

jegyző  



Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló, 2/2015.(II.20.) számú   
rendeletének módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata. 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Társadalmi hatás: nincs 
 
Gazdasági hatás: nincs 
 
Költségvetési hatása: nincs 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 
A rendeletnek környezeti hatása nincs. 
A rendeletnek egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: többlet terheket eredményező 
hatása nincs. 
 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet módosításával a szabályozás 
egyértelművé vált.  
 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:. Költségvetési keret év közben kiürül. 
  

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: adottak. 

 
 
 

 


