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Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2008.(II.28.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 26.§-ban, 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2008.(II.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7. § b./ pontja, 12. §-a, 20. § (1) bekezdése 

hatályát veszti.  

2. § Az Ör. 17. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Létfenntartási gondokkal küzdőnek az (azok) tekinthetők, akinek családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg: 
a.) Teljesen egyedülélő1 személy esetében a nyugdíjminimum 250 %-át  

b.) Egyéb esetben a nyugdíjminimum 200 %-át” 

3. § Az Ör. 21. § (1) bekezdésének „háztartásban” szövegrésze helyébe „családban” szövegrész 

lép. 

4. § Az Ör. 23. § e.) pontja, 27/A. §-a hatályát veszti. 

 

5. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 ………………………….. ……………………………… 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester körjegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. február  

 

 

 

  ……………………………………. 

  Pfilfné Bagics Judit  körjegyző 

                                                 
1
 Vö. SzT 4.§ (1) bek. e) pont 
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Részletes indokolás 

 
1. § Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz:  

2. § A szociális kölcsön igénylésének esetében konkretizálja az egy főre jutó jövedelemnél 

figyelembe veendő családot. 

3. § Az átmeneti segély jogosultsági feltételeit módosítja úgy, hogy a háztartás jövedelme 

helyett a család jövedelme kerül figyelembe vételre. 

4. § A szociális célú tüzifára vonatkozó rendelkezések kerülnek hatályon kívül helyezésre. 

5. § Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 

A rendelet-tervezethez 

 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet a törvényi változások miatt szükségessé vált átvezetéseket tartalmazza. 

2 Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az önkormányzati 

kiadásokat csökkenti, hiszen az érintett ellátásokhoz az állam ugyan jelentős támogatást biztosított, 

azonban minimális önerő biztosítása szükséges volt. 

3. Környezeti következmények, hatások 

A rendeletmódosítás nem okoz környezeti hatást. 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása az önkormányzati hivatal dolgozói munkájának csökkentését jelenti, hiszen 

a járáshoz került ellátások vonatkozásában helyi teendő nincsen. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabályi változások miatt a helyi rendelet módosítása elengedhetetlen volt.  

 

 


