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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2021. november 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021.(IX. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Sivák Anita jegyző 

Andorkó Mihályné irodavezető 

Véleményezte: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám: I/244-10/2021. 

Mell.:   rendelet-tervezet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület szeptember 16-ai ülésén vizsgálta felül és fogadta el egységes 

szerkezetben a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a felterjesztett 

rendelettel kapcsolatban szakmai segítségnyújtás keretében néhány szabályozásra 

vonatkozóan kiegészítést, pontosítást kért.  

 

Kiegészíteni szükséges a Rendelet bevezető részét mivel a 9. § (6) és a 12. § (7) 

bekezdéseiben szabályozott ellátások jövedelmi és vagyoni viszonyoktól függetlenül 

nyújtanak települési támogatást, így felhatalmazó rendelkezésként az Alkotmányt kell 

megjelölni.  

Pontosítani szükséges a Rendelet 12. § (6) bekezdésében meghatározott jövedelemhatár 

mértékét, mely tévesen nem százalékos formában került meghatározásra.  

A jogbiztonság érvényesülése, a korlátlan mérlegelési jogkör elkerülése érdekében a Rendelet 

12. § (9) bekezdésében szükséges meghatározni az adható támogatás mértékét, a 14. § (4) 

bekezdésben pedig a százalékban megállapított összeg alapját.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2021. november 16.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2021. (…………) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132 §. (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 

bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132 §. (4) bekezdés g) pontjában, a 

szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet. 9. § (6) 

és 12. § (7) bekezdései tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el::” 

2. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 12. § 

(6) bekezdésében a „400-szorosát” szövegrész helyébe a „400 %-át” szöveg lép. 

3. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 12. § 

(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A bizottság támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyek részére a 

lakásvásárláshoz kapcsolódó eljárási díjak megfizetésére, amennyiben a családban az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. A támogatás 

mértéke maximum 100.000.-Ft.” 
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4. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 14. § 

(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A lakókörnyezet rendbentartására irányuló települési támogatás mérteke a mindenkori 

szolgáltatási díj 50 %-a, a fogyatékossági támogatásban részesülő kérelmezők támogatásának 

mértéke a mindenkori szolgáltatási díj 80 %-a.” 

5. § 

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Polgár, 2021. november 25. 

 

Tóth József      dr. Sivák Anita  

 polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2021. ……………..én 

 

 

        dr. Sivák Anita   

                jegyző 


