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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség által meghatározott ellenőrzési munkaterv 

alapján az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi rendeletek törvényességi ellenőrzését 

végzi. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális és 

gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletének (a továbbiakban: Ör.) elsődleges vizsgálata során az alábbi hiányosságokat tárta 

fel: 

 

Az Ör 4. § (1) bekezdése szerint „A hatáskörök gyakorlását külön rendeletben szabályozza.” A 

meg nem nevezett rendeletre való hivatkozás sérti a jogbiztonság elvét. (Jszr. 

Köf.5.009/2019/4. számú határozat.) Továbbá az Ör. szociális rászorultságtól függetlenül 

állapít meg támogatásokat (12. §, 14. §, 16/A. §).  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a szerint „A 

képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 

rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli 

támogatásokat is megállapíthat.”  

 

Fenti felhatalmazás alapján az Ör. 12. §-a újszülöttek támogatása, 14. §-a temetési támogatás 

megállapításáról rendelkezik, a 16/A. § a házi segítségnyújtás térítési díjának 50 %-át alanyi 

jogon járó támogatásként biztosítja, rászorultsági feltételeként jövedelemhatárt nem állapít 

meg.  
 

12. § (1) Újszülöttek támogatására jogosult a hegymagasi lakóhellyel rendelkező újszülött, vele 

azonos lakcímen lakó szülője, a gyermek születéséről kiállított eredeti anyakönyvi kivonat 

bemutatásával.  

(2) A támogatás összege 50. 000 Ft.   

(3) Az újszülöttek támogatása a születés anyakönyvezését követő 30 napon belül fizethető ki.  

 

14. § (1) Temetési támogatásra jogosult az eredeti anyakönyvi kivonat bemutatásával, a 

hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülő 

hegymagasi lakóhelyű lakos, aki hegymagasi lakos eltemettetéséről gondoskodott 

 

16/A. § (1) A Szociális Szolgálat által megállapított házi segítségnyújtás személyi gondozás 

személyi térítési díjának és a házi segítségnyújtás szociális segítés személyi térítési díjának 50 

%-át a Képviselő-testület alanyi jogon járó támogatásként nyújtja a gondozottaknak.  



A törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosság megszűntetésére az Ör. 12. § (1) és (3) 

bekezdését, 14. § (1) bekezdését és 16/A. § (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolom 

módosítani: 

 

12. § (1) Újszülöttek támogatására jogosult a hegymagasi lakóhellyel rendelkező újszülött vele 

azonos lakcímen lakó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő személy 

esetében a 600%-át. 

 

(3) Az újszülöttek támogatása a gyermek születéséről kiállított eredeti anyakönyvi kivonat 

bemutatásával, a születés anyakönyvezését követő 90 napon belül fizethető ki.  

 

14. § (1) Temetési támogatásra jogosult, az a személy, aki hegymagasi lakos eltemettetéséről 

gondoskodott, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át. 

 

16/A. § (1) A Szociális Szolgálat által megállapított házi segítségnyújtás személyi gondozás 

személyi térítési díjának és a házi segítségnyújtás szociális segítés személyi térítési díjának 50 

%-át a Képviselő-testület támogatásként nyújtja a gondozottaknak, ha a családban az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-

át, egyedül élő személy esetében a 600%-át. 
 

A rendelet áttekintése során a 3. §-ban olyan törvényi hivatkozást találtunk, mely már 

hatálytalan ezért e rendelkezés módosítása is szükséges. A 4. §-ban megneveztük a hatáskör 

gyakorlását megállapító jogszabályt. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az öregségi nyugdíjminimum 2008. január 1-től 

28.500 Ft. A jövedelemhatárok megállapításánál figyelembe vettük a minimálbér, illetve a 

garantált bérminimum utóbbi években történt jelentős emelését. Az öregségi nyugdíjminimum 

500 %-a 142.500 Ft, 600 %-a 171.000 Ft. A fenti támogatások megállapításával a képviselő-

testület szándéka az, hogy lehetőleg minden család részesüljön támogatásban a 

gyermekvállaláskor, illetve aki helyi lakos eltemettetéséről gondoskodik.   

A házi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy az egyedül élő 

idős embereknek leginkább arra van szüksége, hogy naponta valaki rénézzen, néhány szót 

váltson vele. Ezek az idős emberek csak akkor veszik igénybe a szolgáltatást, ha térítési díjat 

nem kell fizetni. A település anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy ennek a díjnak az 50 %-át 

átvállalja az itt élőktől.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. 

napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve az 

előterjesztésben foglaltakat javaslataikkal kiegészíteni, továbbá véleményüket megküldeni 

szíveskedjenek. 
 

Hegymagas, 2021. május 14. 

 

Gyurka Miklósné  

 polgármester 


