
 

A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

 

2. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. november 4-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 szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.26.) rendelet jelen módosítását az 

indokolja, hogy a születési támogatás nem került nevesítésre a rendeletben, illetve a temetési 

támogatás összege módosításának javaslata vetődött fel. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület mindenképpen segíteni kívánja a település lakosait a fenti 

élethelyzetekben, ezért indokolt a rendeletet az előterjesztés melléklete szerint módosítani. 

 

 

Javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

 ../2020. (XI.5.)  

rendelet-tervezete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Medina, 2020. október 30. 

        

         Vén Attila sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

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

szóló …/2020 (XI.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 rendelet pontosítása 

érdekében kerül sor. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A temetési támogatás kerül módosításra. 

2.§-hoz: A születési támogatás került meghatározásra. 

3.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezéset tartalmaz. 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

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

szóló …/2020 (XI.5.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: rendelkezésre áll a költségvetésben a 

szükséges összeg. 

Környezeti és egészségügyi következmények: Medina 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, 2020. október 30. 

 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2020. (XI.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.) 12.§ (4) bekezdésében a „10000.-Ft” szövegrész helyébe 20.000,- Ft” szövegrész 

lép. 

 

 

2.§ 

 

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

 

„12/A.§ 

Születési támogatás 

 

Születési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 1 éve Medinán él gyermeke 

születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, és kérelmező vagy valamely családtagja 

részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra. A támogatás iránti 

kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be. A támogatás mértéke gyermekenként 20.000.-

Ft.” 

 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Medina, 2020. november 

 

 

Vén Attila     dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

Kihirdetve: 2020. november 

 

   dr. Herczig Hajnalka 

      jegyző 


