
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete 
6/2012.(III.29.) rendelete 

a Képviselő-testület egyes szociális hatásköreinek átruházásáról 
 
 
Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 9.§. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 45.§-ában, 46.§-ában, 47.§-
ában, foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el. 
 
1.§ A Képviselő-testület a következő hatáskörök gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza 
át: 

a) szociálisan rászorulók részére átmeneti segély megállapítása 
b) kötelezi az általa megállapított ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt a 

pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott ellátás esetén a dolog 
visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, 

 
2.§ A Képviselő-testület a következő hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át: 

a) temetési segély megállapítása  
b) krízis helyzetben lévő rászoruló személy részére azonnali pénzbeli segély 

megállapítása 
c) kötelezi az általa megállapított ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen  
     igénybevevőt a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetben  
     nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak  
     megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, 

     d)  Földeák községben házasságot kötött, azon házaspárok részére megállapított    
          átmeneti segély, akik adott évben 50 éves, valamint 60 éves házassági   
          évfordulójukat ünneplik. 
 
3.§ A Szociális Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseikről évente 
legalább egyszer kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek. 
 
4.§ E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
5.§ Hatályát veszti az 32/2006.(XII.15.)Kt. rendelet, valamint a módosításáról szóló 
13/20114.(XII.01.) önkormányzati rendelet. 
 
 

Vass Imre                                   Wéberné Bandur Rozália 
                        polgármester                                            körjegyző 
 
Záradék: 
A rendeletet a képviselő-testület 2012. március 28-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2012. március 29-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre. 
 
Földeák, 2012. március 29. 
                                                                                Wéberné Bandur Rozália 
                                                                                               körjegyző 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 a képviselő-testület egyes szociális hatásköreinek átruházásáról 

szóló 6/2012.(III.29.) önkormányzati rendeletéhez  
( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 
 
 

Társadalmi hatás: 
Az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az 
önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások és a 
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz kapcsolódó hatáskörök 
gyakorlásáról. 
 
Gazdasági hatás: 
A pénzbeli és természetbeni ellátások az önkormányzat költségvetésén 
keresztül, a központi költségvetésből – a megállapított és kifizetett -szociális 
támogatások után igényelhető állami hozzájárulás révén befolyásolja az 
önkormányzatok gazdálkodását. 
 
Költségvetési hatás: 
A hatáskör átruházásról szóló rendeletnek költségvetési szempontból 
önmagát végrehajtó hatása van. A hatáskör átruházásról szóló rendelet  
szabályai szerint hajtható végre a támogatások  igénybevétele, 
megállapítása. 
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 
1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, a 2. § -ában, a 26. §-ában, a 46.§ 
(1) bekezdésében, a 47. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
                              Wéberné Bandur Rozália 
                                                                                     körjegyző 

 



I N D O KO L Á S 
 

 
Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének  

a képviselő-testület egyes szociális hatásköreinek átruházásáról szóló 
6/2012.(III.29.) önkormányzati rendeletéhez 

 ( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján) 
 
 
 
Jogszabályváltozás miatt van szükség a Rendelet felülvizsgálatára. 
 
A képviselő-testület megalkotta a szociális ellátási formák szabályozásáról 
szóló rendeletét, melyben bevezette a helyi lakásfenntartási támogatást, mint 
a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítő támogatása, valamint a 
normatív lakásfenntartási támogatást a polgármester hatáskörébe utalta.  
A normatív lakásfenntartási támogatás - a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról  szóló  1993. évi III. törvény alapján -  2012. január 1-jétől a jegyző  
hatáskörébe tartozik, valamint a helyi lakásfenntartási támogatás 
megszüntetésre került. 
 
A fentiek miatt a 8/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 
20/2006. (XII.13.) rendelet több pontját hatályon kívül kell helyezni, ezért 
célszerű egy új egységes rendelet megalkotása. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel 
összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 20.§-ában 
foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet-tervezettel szemben nem áll fenn. 
 
      
         
 
                                                                   Wéberné Bandur Rozália 
                 körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


