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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (V. 11.) 

önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások 

biztosításának szabályairól szóló 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörét gyakorolva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § 

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 10/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelete 

a) 20. § (3) bekezdésében a „200 %-át” szövegrész helyébe a „300 %-át” szöveg és a „300 %-át” 

szövegrész helyébe a „400 %-át” szöveg, 

b) 21. § (1) bekezdés c) pontjában a „30 000 forint” szövegrész helyébe az „50 000 forint” szöveg 

lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba és 2021. május 13-án hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András  Dr. Bóka Viktor 

             polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2021. május 11. napján kihirdettem: 

 

 Dr. Bóka Viktor 

 címzetes főjegyző
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A Jat. 18. §-a (1) bekezdése értelmében 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. 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 

A világjárvány időszakában is kiemelten fontos önkormányzatunk számára a szociális védelem; az anyagi 

biztonság elősegítése, erősítése; valamint az egyének, családok testi vagy lelki megrendülését, társadalmi 

ellehetetlenülését okozó krízishelyzetek elhárítása. 

  

Fentiek figyelembevételével a Rendelet-módosítás tervezete a települési támogatási rendszernek a 

támogatás-hozzáférés kiszélesítését célozza. 

 

A Rendelet-módosítás tervezetében jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás, környezeti és 

egészségi következmény, adminisztratív terheket befolyásoló hatás nem kimutatható. 

 

 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 

 

E § a rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatáshoz való hozzáférés jövedelmi korlátait, valamint a 

pénzbeli ellátás összegét tartalmazza. 

 

 

A 2. §-hoz 

 

E § hatályba léptető, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
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SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

18/2021. (V. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS-, CSALÁD- ÉS 

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2015. 

(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

I. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény állapította meg. 

 

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

törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

A rendeleti szabályozás célja a szociálisan elkötelezett helyi közhatalomnak a veszélyhelyzet idején a 

kiemelt (lakosság)védelmi szerepének betöltése:  

- a szociális védelem;  

- az anyagi biztonság elősegítése, erősítése; valamint  

- az egyének, családok testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozó 

krízishelyzetek elhárítása. 

 

II. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a értelmében a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell.  

 

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,  

és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
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A Jat. 17/A. §- a alapján a jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat 

eredményét mérlegelje, és – a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével – akkor tegyen 

javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A. VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK 

 

A világjárvány időszakában is kiemelten fontos önkormányzatunk számára a szociális védelem; az anyagi 

biztonság elősegítése, erősítése; valamint az egyének, családok testi vagy lelki megrendülését, társadalmi 

ellehetetlenülését okozó krízishelyzetek elhárítása. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által biztosított szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli ellátások elemeinek bővítése (jelen szabályozás kapcsán: rendkívüli települési 

családvédelmi krízistámogatáshoz való hozzáférés kiszélesítése) kedvező társadalmi (szociális jóléti) 

vetületű intézkedés-csomag. 

 

Az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatosan felmerült kiadások települési családvédelmi 

krízistámogatással történő „kiszélesített” szociális pénzbeli kezelése (támogatási összegemelés, az ellátáshoz 

való hozzáférés jövedelmi határának megemelése) további jóléti védelmi intézkedés.   

 

B. VÁRHATÓ GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK 

 

Az elmúlt öt lezárt évben (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. évek) évi átlagban 39 fő részesült az 

összegemeléssel érintett rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatásban. A legmagasabb 

igényjogosulti létszám 54 fő volt a 2017. évben, ez évben a kifizetett támogatási összeg 1 620 000 forintot 

jelentett. 

A 2021. évben április 30. napjáig mindösszesen 8 fő esetében került sor megnevezett támogatásra való 

jogosultság 30 000 forint összegben történő megállapítására.  

 

A 2021. év május 12. napjától hatályos módosító rendelkezésekkel 50.000 forint összegű, azaz 20 000 forinttal 

megemelt összegben biztosított pénzbeli ellátás előreláthatólag – a 39 fő átlaggal számítottan tervezett 

kiadáshoz képest – 780 000 forint összegű éves saját önkormányzati költségvetési forrás-többletet 

eredményez a 2021. évre.   
A további évek tekintetében – a 39 fő átlaggal számítottan – évente 1 950 000 forint összegű saját 

önkormányzati költségvetési kiadással indokolt tervezni.  

 

Az ellátáshoz való hozzáférést érintő jövedelmi határ megemelése az igényjogosulti kör kiszélesítését jelenti. 

Az igényjogosultak éves számának tervezetten az évi átlag 39 fő évi 19 fővel történő növekedése további 

950 000 forint összegű saját önkormányzati kiadás-többletet eredményez. 

 

C. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 

 

A rendeleti szabályozással életre hívott rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatás „emelt rendszere” 

az igényjogosultak és családtagjaik szociális biztonságának megerősítésével közvetett módon a fizikai és 

mentális jólétet is elősegíti.  

A rendelet-módosítás szabályozási tárgya esetében a környezetre gyakorolt hatás relevanciája nem mutatható 

ki.  
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D. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 

 

A rendeleti szabályozásból eredően a rendkívüli települési családvédelmi krízistámogatásra való jogosultság 

módosított szabályozási tartalmával összefüggő döntés-előkészítési, továbbá ellátás-folyósítási feladatok 

esetében várható adminisztratív tehernövekedéshez a szervezeti-, humán-, valamint technikai 

infrastruktúra maradéktalanul rendelkezésre áll. 
 

E. A RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS 

ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 

 

A rendelet-módosítás az érintett szociálisan rászorult személyi kör anyagi biztonságának növelését segíti. 

 

A rendelet-módosítás elmaradásával az új koronavírus fertőzésnek egyik leginkább „kitett” szakterülete 

(szociális ellátás, szociális védelem) esetében mulasztjuk el a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

elleni védekezést.  

 

F. A RENDELET ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

A Rendelet módosításával érintett feladatellátáshoz a szükséges személyi-, szervezeti- és tárgyi feltétel a 

Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Ügyfélkapcsolati és Szociális ellátási Irodáján adott, a pénzügyi 

forrás az önkormányzati költségvetésben („Szociális és gyermekvédelmi ellátások” sor) rendelkezésre áll. 

 

 

Fenti tények, körülmények figyelembevételével kerül sor a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- 

és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet megalkotására. 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András 

 polgármester 

 


