
Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetek 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022.(…..) 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 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ban, 32. § 

(3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 

115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13.§ (1) bekezdés 8.a 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) 2. § (2) a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„ a) minden ellátási formához – amelyet e rendelet jövedelemhez köt – jövedelemnyilatkozatot, az 

abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát, kivéve 

települési Karácsony ünnepi támogatás,” 

 

2.§ A 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 

Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a döntés véglegessé válásától számított 8 napon belül kell 

folyósítani.  

 

3.§ A 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) rendkívüli települési támogatás 

b) települési időskorú támogatás 

c) települési Karácsony ünnepi támogatás 

d) települési gyógyszertámogatás megállapítása 

e) települési temetési támogatás megállapítása 

f) köztemetés 

g) étkeztetés.” 

 

4.§ A 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) Alacska községben életvitelszerűen élő, lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkező, a megállapítás évében december 31-ig a 70. életévét betöltött időskorú személy minden 

naptári évben egy alkalommal, az „Idősek Napja” alkalmából 10.000.-Ft támogatásra jogosult, ha 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.  

 

(2) A támogatást november hónapban és hivatalból kell megállapítani.” 

 

 

5.§ A 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



„7. § (1) A települési Karácsony ünnepi támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére évente 

egy alkalommal biztosított támogatás a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan.  

 

(2) A támogatásra az a személy jogosult aki Alacska községben lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkezik, ott életvitelszerűen él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét.  

 

(3) A kérelmeket november 15-től december 1. napjáig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!  

 

(4) A kérelemben nyilatkozni kell a háztartás jövedelméről, amit a hatáskör gyakorlója 

jövedelemigazolások bekérésével ellenőrizhet, az egyéb feltételek meglétét környezettanulmánnyal 

ellenőrizhet. 

 

(5) A támogatás egy háztartásban csak egy jogosultnak állapítható meg. 

 

(6) A támogatás összege 25.000.-Ft/ háztartás.” 

 

 

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

helyébe az 1. melléklet lép. 

 

7.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A 6.§ 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

                                                                                        Dr. Szabó Zoltán 

                                                                                                 jegyző 

                                                                               távollétében és megbízásából 

 

 

 

                  Ujlaki Béla             Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Polgármester       Aljegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 

  

                                                Bogdánné Lengyel Marianna 

                                           Aljegyző  
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1. melléklet  

 

 

„1. melléklet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati 

rendelethez” 

 

 

A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltsége, térítési díja és kedvezmények 2023. január 

1-től 

 

1. A szolgáltatási önköltség (ebéd):  228.582.- Ft/év 

                                  918.- Ft/nap 

 

 

2. A szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja (kiszállítás nélkül): 918.- Ft/nap 

 

3. A személyi térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló kedvezmények és a kedvezmény 

alapján fizetendő térítési díjak: 

 

Jövedelem  

(Ft/hó) 

Ebéd kedvezménye 

(Ft/nap) 

Fizetendő térítési díj 

(Ft/nap) 

0 - 20.000 915 0 

20.001 - 40.000 735 180 

40.001 - 60.000 555 360 

60.001 -  80.000 375 540 

80.001 – 100.000 195 720 

100.001- 15 900 

 

 

4. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó ebéd házhoz szállítását az Önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja az arra jogosult részére. 

 

 

Általános indokolás 

 

Az életviszonyok változásai időközönként szükségessé teszik a helyi szociális támogatások 

szabályainak felülvizsgálatát és módosítását. A jelenlegi módosítások az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

1. Pontosításra került az eseti pénzbeli támogatások folyósításának időtartama. 

2. Két támogatási forma települési időskorú támogatás és a települési Karácsony ünnepi 

támogatás vonatkozásában megváltoznak a jogosultsági szabályok a támogatások összege, 

formája.  

A döntési hatáskör az ügymenet egyszerűsítése miatt polgármesteri hatáskörbe kerül át. 

 

3. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § 

(1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 

Korm. rendelet alapján az Önkormányzatoknak 2022. július 1-jétől újból lehetősége van díjat 
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emelni azzal a kitétellel, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 32. §-a alapján: fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, 

a fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 

30 napnak el kell telnie. 

A térítési díjakat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés 

szabályairól szóló 2008. évi III. törvény rendelkezései szerinti kerekítés szabályainak 

figyelembe vételével szükséges megállapítani. 

Az Önkormányzat az étkeztetést a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft-től vásárolt 

szolgáltatás útján biztosítja. A szolgáltatási szerződés módosítására 2022. április 1. hatállyal 

került sor, amely a nyersanyagnormák és az eladási ár emelkedését eredményezte. A szerződés 

módosítás az előterjesztés melléklete. 

A szociális étkezés térítési díjai 2023. január 1-től emelésre kerülnek. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A települési Karácsony ünnepi támogatás esetében -a többi ellátási formától eltérően- csak 

jövedelemnyilatkozat szükséges, a megfelelő igazolásokat ellenőrzés során szükséges 

bemutatni.  

A 2. §-hoz  

Pontosításra került az eseti pénzbeli támogatások folyósításának időtartama. 

A 3. §-hoz  

A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátásokat sorolja fel.  

A 4. §-hoz  

A települési időskorú támogatás vonatkozásában a jogosultsági szabályokat a támogatás 

összegét, formáját, a folyósítás szabályait tartalmazza.  

A 5. §-hoz  

A települési Karácsony ünnepi támogatás vonatkozásában a kérelem benyújtásának szabályait, 

a jogosultsági szabályokat a támogatás összegét, formáját, a folyósítás szabályait tartalmazza.  

A 6. §-hoz  

A szociális étkeztetés térítési díjait szabályozza 2023. január 1. napjától. 

A 7. §-hoz  

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

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

küldhetik meg, 2022. november 3 - 2022. november 9-ig. 

 

Bogdánné Lengyel Marianna 

 Aljegyző 

mailto:alacska@alacska.hu

