
Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezet 

 

I.  

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(…..) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ A Gyvt. 94.§ (2a) bekezdése figyelembevételével a család- és gyermekjóléti szolgálat 

feladatai a Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény – amely székhelye: 3733 Rudabánya, 

Petőfi u. 3.- útján kerülnek ellátásra.” 

 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

       

 

 

 

  Ujlaki Béla                                          Dr. Szabó Zoltán 

 Polgármester                Jegyző 

 

 

Kihirdetés napja:  

 

 

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                                                                                                         Aljegyző 

 
Általános indokolás 

 

 

 

Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. január 1. nappal csatlakozott a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz. 

 

Berente és Alacska települések vonatkozásában a Gyermekjóléti és Családsegítő feladatokat 

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.) látja el, 

Alacska Község Önkormányzat és Kazincbarcika Város Önkormányzat között létrejött 

feladatellátási szerződés alapján. 

 



Rudolftelep Község tekintetében ezen feladatokat a Rudabánya és Környéke Szociális 

Szolgáltató Önkormányzati Társulás (3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47.) útján, a Rudabányai 

Szociális Szolgáltató Intézmény (3733 Rudabánya, Petőfi u. 3.) végzi. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés 

a) pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
94. § (2a) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatoknak a 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti azonos Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálathoz kell tartozniuk.  

 

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata, Berente Község 

Önkormányzata a Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény útján kívánja biztosítani a 

szociális és gyermekjóléti szolgálat feladatait: 2020. július 1-től feladatellátási szerződés 

alapján, 2021. január 1-től a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozással. 

 

Ezért a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alacska Község 

Önkormányzat Polgármestere a 21/2020. (V.14.) határozatában rendelkezett erről, valamint 

kezdeményezte Kazincbarcika Város Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés 

felbontását. 

 

Az átalakítás miatt módosítani szükséges Alacska Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) önkormányzati 

rendeletét. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ Tartalmazza, hogy a család és gyermekjóléti szolgálat feladatai a Rudabányai Szociális 

Szolgáltató Intézmény útján kerül ellátásra. 

 

2.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 
 

II.  
 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

../2020. (…..) önkormányzati rendelete 

 a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 

45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 



 

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„3.§ A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozó 

szociális ellátások: 

a) települési gyógyszertámogatás megállapítása 

b) települési temetési támogatás megállapítása 

c) köztemetés 

d) étkeztetés.” 

 

 

2. § A 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„9.§ (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított 

támogatás jogosultja az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte, amennyiben a családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 800 %-át.”  

 

3. § A 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) A települési temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének 15 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 200.000.-Ft. 

 

4. § A 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15.§ Az Szt. 86. § (1) bekezdés a) pontjának figyelembevételével a családsegítés feladatai a 

Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény – amely székhelye: 3733 Rudabánya, Petőfi u. 3.- 

útján kerülnek ellátásra. 

 

 

 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

  Ujlaki Béla                                         Dr. Szabó Zoltán 

 Polgármester                Jegyző 

 

Kihirdetés napja:   

        

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Aljegyző 
  

 

 

 

 



Általános indokolás 

 

 

Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. január 1. nappal csatlakozott a Berentei Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz. 

 

Berente és Alacska települések vonatkozásában a Gyermekjóléti és Családsegítő feladatokat 

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.) látja el, 

Alacska Község Önkormányzat és Kazincbarcika Város Önkormányzat között létrejött 

feladatellátási szerződés alapján. 

 

Rudolftelep Község tekintetében ezen feladatokat a Rudabánya és Környéke Szociális 

Szolgáltató Önkormányzati Társulás (3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47.) útján, a Rudabányai 

Szociális Szolgáltató Intézmény (3733 Rudabánya, Petőfi u. 3.) végzi. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés 

a) pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
94. § (2a) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatoknak a 

Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti azonos Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálathoz kell tartozniuk.  

 

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata, Berente Község 

Önkormányzata a Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény útján kívánja biztosítani a 

szociális és gyermekjóléti szolgálat feladatait: 2020. július 1-től feladatellátási szerződés 

alapján, 2021. január 1-től a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozással. 

 

Ezért a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alacska Község 

Önkormányzat Polgármestere a 21/2020. (V.14.) határozatában rendelkezett erről, valamint 

kezdeményezte Kazincbarcika Város Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés 

felbontását. 

 

Az átalakítás miatt módosítani szükséges Alacska Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati 

rendeletét. 

 

A módosítás során áttekintésre kerültek a rendeletben a szabályozott támogatások is, amely 

alapján javasoljuk: 

- A (szociális) étkeztetésre való jogosultság elbírálását polgármesteri hatáskörbe utalni, 

mert így az arra jogosultak sokkal hamarabb jutnak az ellátáshoz. 

- A települési temetési támogatás megállapításához mind a jövedelemhatár mind a 

támogatási összeg felemelését, mert emelkedtek a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségei. 

 

 

 

 

 

 



Részletes indokolás 

 

1. § A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozó 

szociális ellátások köre, az étkeztetéssel bővül. 

 

2. § A települési temetési támogatás megállapítása tekintetében meghatározza az egy főre jutó 

havi jövedelmet, amely nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 800%-át  (a korábbi 500 %-al szemben). 

 

3. § A helyben szokásos temetés költségét 150.000.-Ft-ról 200.000.-Ft-ra emeli, a települési 

temetési támogatás összegét ennek a 15%- ában határozza meg (a korábbi 10%-al szemben). 

 

4. § Meghatározza, hogy a családsegítés feladatai a Rudabányai Szociális Szolgáltató 

Intézmény útján kerülnek ellátásra. 

 

5. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos véleményüket az alacska@alacska.hu e-mail címre 

küldhetik meg, 2020. június 30-tól 2020. július 7-ig. 

 

 

 

Bogdánné Lengyel Marianna 

     Aljegyző 

mailto:alacska@alacska.hu

