Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye
32. cikkének (1) bekezdésének a) pontjába, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján a
következőket rendeli el:
1. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,”
(2) A R. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át.
(3) A R. 9. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén a települési
támogatás összege 30.000 forint.
2. § A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kölcsön nyújtható azon személynek, akik elhunyt hozzátartozója temetéséről gondoskodni
nem tud.
3. § (1) Ez a rendelet 2018. október 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésének napjától kell alkalmazni a folyamatban lévő
ügyekre is.
(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2018. szeptember 26.
Hegyes Zoltán
polgármester
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Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
Előzetes hatásvizsgálat
I. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
következményeként a szociális célú kiadások minimális növekedése várható
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II. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet hatályba lépése környezeti és
egészségi hatással nem jár.
III. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelen rendelettervezettel minimális adminisztratív terhek nem változnak.
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet módosításának szükségességét indokolja, hogy a temetési
költségek hirtelen és jelentős mértékű kiadásokat jelentenek a rászoruló családok számára. A
temetkezéssel kapcsolatos terhek csökkennek, az önkormányzat szociális szerepvállalása a
közvéleményben felértékelődik.
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a rendelkezésre állnak.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete szabályozza a
településen élő személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások
igénybevételének helyi szabályait. A rendelet 2015. március hó 1. napján lépett hatályba és
célja a helyi sajátosságoknak megfelelő, szociális rászorultságtól függő pénzben és
természetben biztosított ellátásokat, formáit, feltételeit és garanciáit.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A temetési települési támogatás jogosultsági határa egyedül élők és egyedülállók esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ára történő módosítását, valamint a
temetési támogatás összegének emelését javaslom 30.000 forintra.
2. §-hoz
A szociális kölcsön mellett a temetési települési támogatást is igénybe lehet venni.
3. §-hoz
A rendelet a hatályba léptető és hatályt vesztő rendelkezéseket tartalmazza.
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