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Előterjesztés
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20. )
önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. január 1-jétől hatályos adójogszabályok értelmében az Erzsébet-utalványok
kedvezményes adózása megszűnt. Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ettől az időponttól
kezdődően mind a papíralapú, mind az elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazását
megszünteti.
A még forgalomban lévő, valamennyi érvényes, papíralapú vagy elektronikus Erzsébetutalványt a mintegy 60.000 elfogadóhelyen, a megszokott kényelemmel használhatják fel az
utalványbirtokosok a lejárati időn belül, legkésőbb 2019. december 31-ig. Erzsébet-utalvány
2019. januárjától már nem volt rendelhető.
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20. )
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) több támogatási formát Erzsébet-utalvány
formájában biztosított. Az Erzsébet-utalvány megszűnését követően a Képviselő-testület
módosította helyi Rendeletet, az Erzsébet utalványt más utalvánnyal próbáltuk meg kiváltani.
Utalvány formájában az alábbi ellátásokat biztosította az önkormányzat a hatályos Rendelet
alapján:
Iskolakezdési támogatás: a támogatás összege tanulónként egységesen utalványban nyújtott
15.000,- Ft.;
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás: a támogatás összege gyermekenként egyszeri
15.000,- Ft értékű juttatás utalvány formájában;
Egyes lakossági csoportok támogatása:
a) Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező időkorúak: a támogatás utalvány formában
nyújtható, a támogatott legfeljebb 5.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet;
b) Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező Aszódon élő, 50. házassági évfordulójukat
ünneplő házaspárok: a támogatás utalvány formában nyújtható, egy házaspár legfeljebb
20.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet;
c) A közfoglalkoztatásban részvevők évente két alkalommal települési támogatást nyújt: a
támogatás összege: 30.000,-Ft/fő, mely természetben, utalvány formában nyújtható.
Az Erzsébet utalványt olyan formában, ahogyan az működött nem sikerült kiváltanunk, az
Erzsébet utalványt több aszódi és más üzletben, több termékre fel tudták használni a
1

támogatottak, az iskolakezdésnek külön célzott utalványa volt, a többi ajándék utalvány
formában működött. Ilyen módon adómentesen egyik utalvány sem kiváltható, ezért ezen
támogatási formák pénzbeli támogatássá alakítására teszek javaslatot.
A személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1. pontja részletezi, hogy
a szociális és más ellátások közül mi adómentes: 1.3 pont - a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, ideértve a
települési támogatást is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen
elfogadni.
Aszód, 2019. 11. 12.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló
10/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatás összege tanulónként egységesen 15.000,- Ft.”
2. §
A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri 15.000,- Ft. ”
3. §
A Rendelet 18. § (2) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy támogatott legfeljebb 5.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet.”
4. §
A Rendelet 18/A. § (2) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy házaspár legfeljebb 20.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet.”
5. §
A Rendelet a 18/B § (2) bekezdése második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a települési támogatás összege: 30.000,Ft/fő.”
6. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Aszód, 2019. 11. 20.
Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(Jat. 17. § )
Rendelet-tervezet címe:

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2019. (XI.21.) önkormányzati
támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:

Költségvetési hatás:

A
rendeletben
foglaltak Többlet kiadást a rendelet
végrehajtásának
közvetlen elfogadása nem jelent.
társadalmi, gazdasági hatása lehet.

rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és

Környezeti, egészségügyi
következmények:

Adminisztratív terheket
befolyásoló hatás:

Egyéb hatás:

Nincsenek.

Nincs.

Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát.
mert:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban meghatározott feltételek.
A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén várható
következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
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