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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  

2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •  polgarmester@aszod.hu 

 

Az előkészítésben közreműködött: 

Kissné Ruzsom Szilvia esélyegyenlőségi referens 

     Dr. Ballagó Katalin jegyző  

 

Előterjesztés 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 

előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek esetén 

a jegyző gondoskodik. 

Összegeztük a tapasztalatokat, és a további támogatási szükségletet felmérve és a Jat. 

rendelkezéseit figyelembe véve teszünk javaslatot a 10/2015. (II.20. ) önkormányzati rendelet 

módosítására. 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A jelen módosítási javaslat három területre terjed ki:  

1. a lakásfenntartási támogatás mint települési támogatási forma meghatározásából kikerülne a 

„normatív” jelző, mely a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény szabály rendszeréből került a helyi rendeletbe, azonban annak alkalmazása a helyi 

rendeletben nem indokolt, 

2. az iskoláztatási támogatás mint települési támogatási forma esetében a három vagy több 

gyermekes igénylők esetében is jövedelem határ kerülne megállapításra, az egy főre jutó havi 

jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, 

3. a fogyatékos gyermeket nevelő családnak megállapítható támogatás esetében indokolt 

összhangba hozni a szabályozást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

szabályozott életkorral, mely szerint a sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége 

meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A három vagy több gyermeket nevelő családok esetében is jövedelem határt határoz meg az 

iskoláztatási támogatásra való jogosultsághoz. 
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2. §-hoz 

A fogyatékos gyermeket nevelő családnak megállapítható támogatás esetében a szabályozást a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben szabályozott életkorra is kiterjeszti, mely 

szerint a sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási 

évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. 

 

3. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

4. §-hoz 

Hatályba helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Aszód, 2020. 06. 23. 

         

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                      polgármester  

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző    
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Aszód Város Képviselő-testületének … /2020. (VII.   .) 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. § (2) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b)   a három- vagy több gyermeket nevelő családok esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 250 %-át” 

 

2. § 

 

 

A Rendelet 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester 

települési támogatást állapíthat meg annak a fogyatékos gyermeket nevelő családnak, ahol a testi, 

érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek a tizennyolcadik életévét nem töltötte 

be, vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) bekezdés szerint még tanköteles 

és korai fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési Igénye integrált óvodai, iskolai vagy 

speciális,  gyógypedagógiai intézményben  valósul meg.” 

 

3. § 

 

(1)  Hatályát veszti a Rendelet 12. § (1) bekezdésében a „normatív” szövegrész. 

(2)  Hatályát veszti a Rendelet 12. § (3) bekezdésében a „normatív” szövegrész. 

(3)  Hatályát veszti a Rendelet 12. § (7) bekezdésében a „normatív” szövegrész. 

(4)  Hatályát veszti a Rendelet 12. § (8) bekezdésében a „normatív” szövegrész. 

(5)  Hatályát veszti a Rendelet 12. § (9) bekezdésében a „normatív” szövegrész. 

(6)  Hatályát veszti a Rendelet 12. § (12) bekezdésében a „normatív” szövegrész. 

 

 

4. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon  lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Aszód, 2020. 06. 23.   

 

Dr. Ballagó Katalin      Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

jegyző                          polgármester  
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(Jat. 17. § ) 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2020. (VII… önkormányzati  rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.)  önkormányzati rendelete módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletben foglaltak 

végrehajtásának közvetlen 

társadalmi, gazdasági hatása nem 

jelentős.  

 

Többlet kiadást a rendelet 

elfogadása nem jelent. 

Nincsenek. 

 

 

Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása 

szükséges, mert: 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény  V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát. 

A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban meghatározott feltételek. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

biztosított biztosított  biztosított  biztosított   


