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Az előterjesztésben közreműködött: dr. Lukács Adrienn jegyző 
 

Előterjesztés 
Aszód Város Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztéssel Aszód Város Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
teszek javaslatot.  
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A Jat. V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az 
önkormányzati rendeletek esetén a jegyző gondoskodik.  
 
A helyi rendelet módosításának tervezetét a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. 
§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom: 

 
A szociális igazgatásról szóló és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt) rendelkezése alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam 
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az Szt. 45. §-a értelmében a 
képviselő-testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és a természetbeni ellátások 
kiegészítéseként önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy 
természetbeni formában települési támogatást nyújt. A Szt. 133. § (4) bekezdés alapján 
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési 
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait.  
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Aszód Város Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 
szabályozza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat.  
 
A Rendelet jelenleg hatályos szövege egyes lakossági csoportok támogatása fejezetében 
rendelkezik a 70. év feletti, valamint az 50. házassági évfordulójókat ünneplő aszódi 
lakóhellyel rendelkező polgárok egyszeri támogatásáról, de nem rendelkezik a szociálisan 
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rászoruló személyek karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó támogatásról. A módosítási javaslat 
lényege. hogy a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan, december hónapban egyszeri, 
kiegészítő jelleggel kaphatna pénzbeli ellátást, összegét tekintve 20 000 Ft-ot rendszeres 
szociális ellátásban részesülő személy.  
 
Mint minden évben, idén november végén is az Aszódi Polgármesteri Hivatal munkatársai 
áttekintették a szociális kereten tervezett fel nem használt előirányzatot és megállapítást nyert, 
hogy maradt még felhasználható keret. Áttekintve a lehetőségeket a Hivatal munkatársai arra 
tettek javaslatot, hogy a szociálisan rászorulókat egyszeri, a karácsonyi ünnepekhez 
kapcsolódó támogatásban részesítheti a képviselő-testület, de ehhez a jelenleg hatályos 
rendelet módosítása szükséges.  
 
A támogatás nyújtásának szükségességét támaszthatja alá az is, hogy a koronavírus-járvány 
időszakában felmerülő gazdasági problémák hatására kiemelt jelentőségű az egyébként is 
nehéz gazdasági helyzetben lévő társadalmi rétegek támogatása.  

Jelen rendeletmódosítással arra teszek javaslatot, hogy a Képviselő-testület teremtse meg a 
szociálisan rászoruló személyek számára a „karácsonyi támogatás”, mint újabb támogatási 
forma lehetőségét.  A javaslat alapján az Önkormányzat egyszeri karácsonyi támogatásban 
részesítheti azokat a személyeket, akik tárgyév november 1-jén a Gyvt. szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, vagy rendszeres gyermekétkeztetési kedvezményben 
részesülnek, továbbá azon személyeket, akik rendszeres létfenntartási támogatásban, vagy 
rendszeres gyógyszertámogatásban, valamint lakhatási támogatásban részesülnek. Ezen 
személyek részére hivatalból kerülne kiutalásra a támogatási összeg.  

A rendeletmódosítással megteremtjük annak a lehetőségét is, hogy jövőre az Önkormányzat 
egyszeri karácsonyi támogatásban részesítheti az Önkormányzat által fenntartott vagy az 
Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló szociális intézmények vezetői által javasolt 
Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező személyeket, amennyiben jövedelemigazolás 
alapján a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át. 

A 2021. évben a rendeletmódosítás elfogadása következtében 33 személy részesülhet 
karácsonyi támogatásban.  

Fenti indokokra tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassák a rendelettervezet 
elfogadását  
 
Aszód, 2021. december „     „.  
 
        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
         polgármester  
 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn  
      jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2021. (XII…..) önkormányzati rendelete 

Aszód Város Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt) 10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 
48. §-ában, 132. § (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli, természetbeni ellátások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
 
Aszód Város Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 
szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 18/C. §-sal egészül 
ki.  
 

18/C. §  

(1) Az Önkormányzat egyszeri karácsonyi támogatásban részesítheti azokat a személyeket, akik 
tárgyév november 1-jén: 

a) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy 

b) rendszeres gyermekétkeztetési kedvezmény részesülnek 

és azon személyeket akik: 

c) rendszeres létfenntartási támogatásban,  

d) rendszeres gyógyszertámogatásban vagy 

e) lakhatási támogatásban részesülnek. 

(2) Az Önkormányzat egyszeri karácsonyi támogatásban részesítheti az Önkormányzat által 
fenntartott vagy az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló szociális intézmények 
vezetői által javasolt Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező személyeket, amennyiben 
jövedelemigazolás alapján a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. A javaslatot legkésőbb tárgyév november 
15-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.  

(3) A támogatás a jogosultaknak egy jogcímen nyújtható és egy családon belül csak egy 
személy részére állapítható meg.  
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(4) A karácsonyi támogatást december 20-ig kell folyósítani. 

 

2. § 
 
Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.  
 
 
 
Aszód, 2021. december „    „. 
 

 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs      dr. Lukács Adrienn 

 polgármester       jegyző 
 
ZÁRADÉK:  
 
Jelen önkormányzati rendeletet 2021. december 15-én … óra ….. perckor kihirdettem.  
 
 
 
 
         dr. Lukács Adrienn  
          jegyző 



 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének  .../2021. (XII. …….) sz. önkormányzati rendelete a Aszód Város 
Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 
Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletalkotásnak társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatása 
nincsen. 

Van Nincs. Van, de nem jelentős. A szociálisan rászoruló 
személyek nehéz helyzetének 
javítása.  

A rendelet megalkotása 
szükséges, mert: 

A rendeletmódosítás szükségességét a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó támogatás nyújtásának jogszerűsége 
indokolja.  

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított biztosított biztosított  

 
 


	Előterjesztés
	(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § )

