
 

A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

 

4. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. december 5-én 800 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

        

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által a tanyagondnoki szolgáltatást érintő 

ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy Medina Község Önkormányzati Képviselő-

testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

további pontosításra szorul. A fentiekre tekintettel megtörtént a rendelet pontosítása (1. számú 

melléklet). 

 

 

Javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

 ../2019. (XII.5.)  

rendelet-tervezete 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Medina, 2019. november 27. 

        

         Vén Attila sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (XII.5.) rendelet-tervezethez 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tolna Megyei 

Kormányhivatal ellenőrzése eredményeképpen, a rendelet pontosítása érdekében kerül sor. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: Az alapellátást végző megnevezésének változását rögzíti. 

2.§-hoz: A rendelet pontosítja az ellátási területet. 

3.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezéset tartalmaz. 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (XII.5.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs. 

Környezeti és egészségügyi következmények: Kistormás község lakosságának szociális és 

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutását segíti. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul 

A jogalkotás elmaradásának következményei: törvényességi felhívás várható 

jogszabálysértésre hivatkozással 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Kölesd, 2019. november 27. 

 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26.§-

ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket 

rendeli el: 

1.§ 

 

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 15§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A családsegítés alapellátást társulásban történő fenntartással, az Önkormányzat a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társuláson (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) keresztül biztosítja 

illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára.” 

 

2.§ 

 

A R. 17.§ (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép. 

 

 

„(2) Ellátási területe: Medina község, Medina-Szőlőhegy településrész, Szemeti csárda, Utas 

dűlő.” 
 

3. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 

Medina, 2019. december 

 

 

Vén Attila     dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

Kihirdetve: 2019. december 5. 

 

   dr. Herczig Hajnalka 

      jegyző 

 
 


