
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 9.) önkormányzati
rendelete

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII.09.) önkormányzati
rendelete Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és

gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A  Nagytarcsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  24/2018.(XI.28.)  önkormányzati
rendelete  a  szociális  és  gyermekvédelmi  települési  támogatásokról  szóló  24/2018  (XI.28.)
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Nagytarcsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  Képviselő-testület)  az
alábbi támogatási formákat a polgármester hatáskörébe utalja.]
„k) 70 év felettiek támogatása”

2. §

A  Nagytarcsa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  24/2018.(XI.28.)  önkormányzati
rendelete  a  szociális  és  gyermekvédelmi  települési  támogatásokról  szóló  24/2018  (XI.28.)
önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„70 év felettiek támogatása

23/A. §

(1) Nagytarcsa Község Képviselő-testülete évente egy alkalommal támogatást nyújt azoknak a 70
év feletti, Nagytarcsa község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személyeknek,
akik a támogatás megítélésének évében betöltik a 70. életévüket.

(2) A támogatásra jogosultságot a lakóhely tekintetében a tárgyév december 1-jén fennálló állapot
alapozza meg. A támogatás alanyi jogon jár, azt kérelmezni nem kell.

(3)  A  támogatás  természetbeni  (vásárlási  utalvány,  élelmiszercsomag,  stb.)  vagy  pénzbeli
formájában nyújtható.

(4)  A támogatás  mértéke  az  éves  költségvetésben  meghatározott  pénzügyi  keretnek  megfelelő
összeg, de maximum 20.000 Ft-ig terjedhet személyenként.”
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3. §

E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és a kihirdetését követően második napon hatályát
veszti. 

Gulyás Tamás István polgármester Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző
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Általános indokolás

 
Általános indokolás

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18.§ (1) bekezdése szerint a
jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a
társadalmi,  gazdasági,  szakmai  okokat  és  célokat,  amelyek  a  javasolt  szabályozást  szükségessé
teszik,  továbbá  ismerteti  a  jogi  szabályozás  várható  hatásait  és  az  álláspontját  az  indokolás
közzétételéről.
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.)
45. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott
pénzbeli  és  természetbeni  ellátások  kiegészítéseként,  önkormányzati  rendeletben  meghatározott
feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt.
 
Nagytarcsa Község által nyújtott települési támogatásokat a szociális és gyermekvédelmi települési
támogatásokról  szóló  24/2018.  (XI.28.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  24/2018.
önkormányzati rendelet) tartalmazza.
 
Országos  hagyománynak  tekinthető  a  település  70  év  feletti  lakosainak  támogatása  az  ünnepi
időszakot megelőzően, mely hagyományt Nagytarcsa településen a korábbi években adományokból
összeállított csomagok kiosztásával ápoltak. A Képviselő-testület kiemelkedő fontosságúnak tartja a
70  év  feletti  lakosok  támogatását  és  megtisztelését,  ezért  szükségesnek  tartja  a  támogatás
nevesítését a települési támogatások között, így teremtve meg a támogatás jogszabályi és pénzügyi
kereteit.  
Jelen jogszabályalkotással a támogatás pénzügyi és jogszabályi feltételeit termeti meg a Képviselő-
testület a költséghatékonyság és a kiszámíthatóság jegyében. 
 
Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.
 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz 

Részletes indokolás
 

Az 1. §-hoz
 

Ezen paragrafus a hatásköri szabályokat állapítja meg, jelen esetben a polgármester részére állapít
meg átruházott hatáskört.
 

A 2. §-hoz:
 

A támogatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét és formáját szabályozza.
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A 3. §-hoz:
 

 
Megállapítja a rendeletmódosítás hatályba lépésének időpontját.
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