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___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-129/2015.     Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni  
        ellátásokról szóló rendelet módosítása 
      Mell:  1 pld. rendelet-tervezet 
       (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. március 1-jétől hatályos pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó 
szabályozás eredményeinek, a felhasznált költségvetési előirányzatoknak az ismeretében, 
valamint az elmúlt időszakban az ország több településén bekövetkezett természeti károkat 
figyelembe véve szükségessé vált az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek módosítása 
az alábbiakra tekintettel: 
 
1. Azon krízis helyzetben lévő kérelmezők esetében, akik elemi kárt szenvedtek el, természeti 
csapás, vagy más káresemény miatt az 5.000,- Ft összegben maximalizált támogatás nem éri el 
megfelelően a célját. Az elemi kár miatt, önhibáján kívül, lakhatását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került kérelmező esetében javaslom az azonnali és jövedelemvizsgálat nélküli 
pénzbeli ellátás összegének emelését. 

 
2. A gyógyszertámogatás megállapítására 2015. március 1-től összesen hat személy esetében 
került sor. A többi esetben a kérelmek elutasítására a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség 
összegének jogosultsági feltételként meghatározott 5.700,- Ft összegnél alacsonyabb értéke 
miatt került sor. A kérelmezők korábban normatív közgyógyellátásra voltak jogosultak, de 
jövedelmük minimális emelkedése miatt kiestek ezen járási hivatal által megállapított 
támogatásból, viszont a havi rendszeres gyógyszerköltségük általában 4-5000,- Ft között van, ez 
alapján az önkormányzattól gyógyszertámogatásra sem voltak jogosultak. 
 

A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő módosító 
rendeletet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19.  

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
 



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2015. (______) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) 
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„10. § 

 
(1) Krízis helyzetben lévő részére a polgármester rendkívüli települési támogatásként 

azonnali krízis segélyt állapíthat meg, melynek összege legfeljebb 5.000,- Ft lehet.  
(2) Amennyiben a krízishelyzetet elemi kár okozta, a krízis segély összege legfeljebb 

10.000,- Ft lehet.  
(3) Krízis helyzetnek kell tekinteni különösen a 9. § (4) bekezdésben meghatározott 

eseteket, amennyiben azonnali anyagi segítség nyújtására van szükség. 
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában elemi kárnak minősül különösen a tűz, robbanás, árvíz, 

vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár miatt bekövetkezett létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzet, mely a kérelmező lakhatását biztosító ingatlanban következik be. 

(5) A krízis segély kifizetéséről tájékoztatni kell a képviselő-testületet a legközelebbi 
ülésen.” 

 
2. § 

 
Az R. 13. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő „a 20 %-át eléri” szövegrész helyébe a „a 
4.000,- Ft-ot eléri” szöveg lép. 
 

3. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________. 
    

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2015. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: nő a szociális ellátásra jogosultak köre. 
 
Gazdasági hatás: a támogatásra jogosultak anyagi terheit csökkenti.  
 
Költségvetési hatás: az önkormányzat költségvetésében előirányzatként szerepel, külön 
hatása nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: a gyógyszertámogatást igénybevevők száma 
emelkedik, ezzel segítve a rászorulók egészségügyi ellátását. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A támogatásban részesített személyek száma a tervezett létszámot nem érte el, valamint az 
önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzat lehetővé teszi a támogatásra jogosultak 
körének növelését. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
 
 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2015. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
A 2015. március 1-jétől hatályos pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó 
szabályozás eredményeinek, a felhasznált költségvetési előirányzatoknak az ismeretében, 
valamint az elmúlt időszakban az ország több településén bekövetkezett természeti károkat 
figyelembe véve szükségessé vált az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek 
módosítása. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és 
gyermekvédelmi ágazatot érintő rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottságával. A Bizottság a tárgyban szereplő módosító rendeletet 
megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 


