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Tárgy: a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 3/2015.(II.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítását az indokolja, hogy hogy a képviselő-testület javaslata alapján a temetési 

támogatásra való jogosultság feltételein változtatni kívánt. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § A temetési támogatás jogosultsági feltételeit változtatja meg.  

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

Hatásvizsgálat 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A temetési támogatáshoz jutás feltételeit javítja. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Pozitív hatás, mert az ellátáshoz többen tudnak hozzájutni. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: kevesebb igénylő lenne jogosult a támogatásra. 

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

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

feltételek a Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 

 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 

Képviselő-testület elé: 

 

 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020.(II…) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) 



bekezdésében, 45. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

rendelet) 11. §-a a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11. § (1) a) pont Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 

megállapított temetési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a temetés 

költségeit viselte, amennyiben: 

a) Az eltemettető állandó vaszari lakos volt és családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.” 

 

 

 

4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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