
 
 

 
RENDELTTERVEZET 

 
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

___/2015. (X. __.) önkormányzati rendelete 
a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörében, a 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 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 
 
1. § A települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 7. § (1)-(2) 
bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
7. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti eljárásban csatolni 
kell: 
a) tartós vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, 
hogy a gyógykezeléshez szükséges gyógyszer közgyógyellátás terhére nem rendelhető, 
b) a gyógyászati segédeszköz vagy külföldi gyógyszer esetén a szakorvos igazolását, 
hogy a segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, illetőleg külföldi 
beszerzés szükséges, 
c) elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy a károsult rendelkezett-e 
biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás 
költségeinek előzetes kalkulációját, 
d) egyéb rendkívüli élethelyzet igazolását. 
(2) Amennyiben a nem várt többletkiadás temetéssel függ össze, a települési támogatás 
megállapítása iránti eljárásban csatolni kell: 
a) a temetés költségeiről - a támogatást kérő vagy vele közös háztartásban élő 
családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, 
b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, 
c) tartási, öröklési, életjáradéki szerződést - ha kötöttek. 
 

2. § Az ÖR. 21. §-ának (2) bekezdése „a helyi hulladékkezelésről szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendeletében, a köztisztaságról szóló 25/1997. (XI. 12.) önkormányzati 
rendeletében” szövegrész helyébe „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán tartásának 
részletes szabályairól szóló 15/2015. (IX. 03.) önkormányzati rendeletében” 
szövegrész lép. 

 
3. § Az ÖR. 21. § (3) bekezdésének b) pontja „(110/60 literes kuka)” szövegrészt törli. 
 
4. § Az ÖR. 21. § (3) bekezdés f) pontjának „(a köztisztaságról szóló 25/1997. (XI. 12.) 

önkormányzati rendelet 6. §, 8. §)” szövegrészt törli. 
 

5. § Az ÖR. 22. § (1) bekezdés a) pontjának „100%-át” szövegrész helyébe „200%-át” 
szövegrész lép. 
 

6. § Az ÖR. 22. § (1) bekezdés b) pontjának „75%-át” szövegrész helyébe „150%-át”  
szövegrész lép. 



 
 

 
7. § Az ÖR. 22. § (2) bekezdésének „100%-át” szövegrész helyébe „200%-át” szövegrész 

lép. 
 

8. § Az ÖR. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki: 
„28/A. § A rendkívüli települési támogatás jogosultságáról és összegéről a 
polgármester az eset összes körülményére tekintettel, mérlegelési jogkörben dönt.” 

 
9. § Az ÖR. 29. §-ának „Járási Munkaügyi Kirendeltsége” szövegrészét törli. 

 
10. § Az ÖR. 34. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„(2) A kerekasztal létszáma 5 fő, tagjai: 
a) Enying Város Polgármestere, 
b) Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának elnöke, 
c) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vezetője, 
d) Enyingi Városi Bölcsőde vezetője és a 
e) Városunkért Közalapítvány elnöke.” 

 
11. § Az ÖR. 45. § b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„b) Természetbeni ellátás különösen: 
ba) Erzsébet-utalvány, 
bb) élelmiszer, 
bc) tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, 
bd) tüzelősegély, 
be) építési anyag biztosítása, 
bf) gyógyszer, 
bg) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.” 
 

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon a 
hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti 
a) az ÖR. 11. § (1) és (2) bekezdése, 
b) az ÖR. 26. § (1) és (2) bekezdése, 
c) az ÖR. 46. § (5) bekezdése. 
 

 
Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

polgármester jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1. §-hoz 

 
A rendelkezés sorolja fel a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti eljárásban 
csatolandó mellékleteket. 
 

2. §-hoz 
 

A rendelkezés módosítja a hatályon kívül helyezett jogszabályokat. 
 

3. §-hoz 
 

A rendelkezés törli az időközben módosított jogszabályoknak megfelelően a 
hulladékszállításra szerződött edényzet méretét. 
 

4. §-hoz 
 

A rendelkezés törli a hatályon kívül helyezett jogszabályokat. 
 

5. §-hoz 
 

A rendelkezés módosítja a lakásfenntartási települési támogatás jogosultsági feltételét. 
 

6. §-hoz 
 

A rendelkezés módosítja a lakásfenntartási települési támogatás jogosultsági feltételét. 
 

7. §-hoz 
 

A rendelkezés módosítja a lakásfenntartási települési támogatás jogosultsági feltételét. 
 

8. §-hoz 
 

A rendelkezés módosítja a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételét. 
 

9. §-hoz 
 
A rendelkezés módosítja a Járási Hivatal szervezeti átalakítását követő megnevezést. 
 

10. §-hoz 
 

A rendelkezés felsorolja a kerekasztal tagjait. 
 

11. §-hoz 
 

A rendelkezés példálózó jelleggel felsorolja a természetbeni ellátás formáit. 
 

12. §-hoz 
 



 
 
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést és hatályon kívüli helyezi a vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 Enying, 2015. október 22. 
 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyző s. k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat 
megállapításai a következők:  
 
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogszabály módosítása a képviselő-
testület alaprendelet megalkotásakor hozott döntése, valamint az időközben történt 
jogszabályi módosítások indokolták. 
 
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletmódosítás következtében a 
települési támogatás szélesebb társadalmi réteg számára lesz elérhető. 
 
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti felhívást 
vonhat maga után. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A 
rendelettervezet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.  
 
Enying, 2015. október 22. 
 
 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyző s. k. 

 


