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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 18-i ülésére 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Iktatószám: LMKOHFL/93/1/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésének napirendjei között szerepel Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása az alábbi jogszabály-módosítás miatt. 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: 
Szt. ) jelenleg hatályos 45. §-a rendelkezik az önkormányzati segélyről, ezen szociális ellátási 
formával kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségről. A Szt. 45. §-a 2015. 
március 1. napjától módosul és a korábbi önkormányzati segély, mint ellátási forma helyébe a 
„Települési támogatás” lép, melyről a törvény az alábbiak szerint rendelkezik:  

 „Települési támogatás 

45. § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek 
alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás 
különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott 

települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 
(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 

(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt 
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, 
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak.” 
 
Fentiek értelmében tehát, az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől 
egységesen települési támogatás lesz.  
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Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésén az 
önkormányzati segély megállapítását 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosításával átruházta a polgármesterre.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4)-(5) 
bekezdése az alábbiak szerint szabályoz, továbbra is lehetőséget adva az önkormányzat 
számára a polgármesterre történő hatáskör átruházásra:  
 

„(4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a 
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására 
ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” 
  

 
Erre tekintettel szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati 
rendelet 2. mellékletének - mely a polgármesterre történő hatáskör átruházásról szól - 
módosítása azáltal, hogy a Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek 
közül a „Dönt az önkormányzati segély megállapításáról” pont helyébe a „Dönt a települési 
támogatás megállapításáról” pont kerülne beépítésre.  Hatályon kívül kell egyúttal helyezni a 
2. melléklet 18. pontját, mely a méltányossági közgyógyellátás megállapítására szóló hatáskör 
átruházásra vonatkozott, tekintettel arra, hogy fentiek alapján az ellátás neve egységesen a 
fentebb leírt „települési támogatás”. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését a 
települési támogatás hatályba lépésével azonos időpontban, azaz 2015. március 1-jében kell 
meghatározni. 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A rendelet módosítás társadalmi  hatásaként jelentkezik, hogy a polgármesterre történő 
hatáskör átruházás gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé és ezáltal a települési támogatáshoz 
rövidebb idő alatt, a rendkívüli esetekben akár azonnal hozzá tudnak jutni az azt igénylő 
polgárok. A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása 
nincs. 

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. Egészségre 
gyakorolt hatásaként említendők a fentebb leírtak, azaz a polgármesterre történő hatáskör 
átruházás esetén a települési támogatáshoz rövidebb idő alatt, rendkívüli esetekben akár 
azonnal hozzá tudnak jutni az azt igénylő polgárok, így amennyiben a települési támogatási 
kérelem indoka olyan jellegű, melynek kihatása van a polgár egészségi állapotára ( 
gyógyszerhiány, útiköltség kórházba történő bejutás miatt, stb. ) a hatáskör átruházással 
megvalósuló gyorsabb elbírálás pozitív hatással lehet a polgár egészségi állapotára . 

  
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az eddigi gyakorlathoz képest adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása nincs. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése nyújt lehetőséget arra, hogy a Képviselő-testület  egyes 
hatásköreit átruházhassa. A rendeletmódosítással a polgármesterre átruházásra kerülő hatáskör 
lehetőséget ad a gyorsabb, hatékonyabb ügyintézésre, melyre az átruházásra kerülő ellátási 
forma (szociális ellátás) miatt van szükség. Hatáskör átruházás hiányában, minden egyes 
települési támogatás elbírálásáról a Képviselő-testületnek kellene dönteni, mely jelentősen 
lassítaná  e szociális ellátási forma nyújtását pl. a nem rendkívüli esetben nyújtott települési 
támogatás esetén, ugyanakkor a rendkívüli települési támogatási kérelmek magukkal vonnák a 
rendkívüli testületi ülések összehívását, ami plusz adminisztratív kiadásokat generál az 
önkormányzat költségvetésében.   
 

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

 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2015. február 06. 
 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester  
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Előterjesztés melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (…..) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet 18. pontja. 

 
 

3. § 
 
 
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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1. melléklet a ../2015. (….) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének. 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[ A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 
„1) Dönt a települési támogatás megállapításáról.”  
 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 
19. ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
„19. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.” 

 
 
 

 
 


