
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 17.) önkormányzati
rendelete

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I.17.) 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) 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 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

(1) A köztemetés elrendeléséről a Polgármester gondoskodik, a köztemetésre vonatkozó szabályokat
a Szt. 48. §-a tartalmazza.

(2)  A Polgármester  az  eltemettetésre  köteles  személyt  kérelmére  különös  méltánylást  érdemlő
körülmények  fennállása  esetén  részben  vagy  egészben  mentesítheti  a  köztemetés  költségeinek
megtérítése alól.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha a köztemetés költségeinek megfizetése a
kötelezett  számára  jövedelmi  és  vagyoni  viszonyaira  tekintettel,  vagy  egyéb  okból  aránytalan
nehézséget jelentene.

(4) A (3) bekezdésben fennálló körülmény valószínűsítésére szolgáló indokokat a kérelemben elő
kell  adni,  illetve  a  jövedelmi  és  vagyoni  viszonyok  alátámasztására  szolgáló  dokumentumokat
csatolni kell.”

2. §

Ez a rendelet  2023. január 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát
veszti.
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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.)
48. § tartalmazza a köztemetésre vonatkozó szabályokat. A (4) bekezdés értelmében a köztemetés
költségeinek  megtérítése  alól  az  eltemettetésre  kötelezett  személy  a  települési  önkormányzat  a
rendeletében szabályozottak szerint mentesíthető.
 
A  köztemetésről  a  települési  támogatásokat  a  szociális  és  gyermekvédelmi  települési
támogatásokról  szóló  24/2018.  (XI.28.)  önkormányzati  rendelet  rendelkezik,  ugyanakkor  a
szabályozás nem tér ki a mentesítés szabályaira.
 
Jelen  önkormányzati  rendeletmódosítást  a  Szoctv.  48.§  (4)  bekezdése  szerinti  törvényi
felhatalmazás teszi lehetővé, amelyre tekintettel a tárgyi támogatási formával érintettek kedvezőbb
helyzetbe  kerülhetnek  figyelemmel  jövedelmi,  vagyoni  viszonyaikra,  illetve  egyéb  különös
méltánylást érdemlő okból.
 
Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz 

 
Részletes indokolás

 
Az 1. §-hoz

 
(1)  A mentesítés  lehetőségét  teszi  lehetővé  és  rögzíti,  hogy  annak  elbírálása  a  polgármester
méltányossági körébe tartozik.
(2) A különös méltánylást érdemlő körülményt határozza meg.
(3) Részletszabályokat állapít meg a különös méltánylást érdemlő körülmény igazolása tárgyában.
 

A 2. §-hoz:
 

 
Megállapítja a rendeletmódosítás hatályba lépésének és a hatályvesztés időpontját.

 
 

2


