
Nagyecsed Város Polgármesterének

21/2020. (XI.4.)
rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nagyecsed Város Polgármestere  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésben biztosított jogkörében a következőket rendeli el:

1.§  Hatályát  veszti  a szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  5/2012.  (III.25.)
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, 4. § (5) bekezdése, és 20. § (2) bekezdése.

2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését
követő napon hatályát veszti. 

3. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.

Kovács Lajos        Dr. Bölcsik István
polgármester     jegyző



INDOKOLÁS

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelethez

Általános indokolás

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország területére veszélyhelyzetet
hirdetett. Ennek nyomán alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint
ebben a helyzetben a képviselő-testületet megillető feladat- és hatásköröket a polgármester
gyakorolja. Ennek alapján alkotja meg a polgármester a rendeletet, melynek általános indoka
a jogorvoslati út biztosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Javaslat a hatályon kívül helyezi azokat a rendelkezéseket, amelyek a szociális bizottság
valamint  a  polgármester  számára  átruházott  hatáskört,  és  ezzel  önkormányzati  hatósági
ügyben döntési jogkört biztosítanak. Minderre azért van szükség, hogy az elutasító döntések
elleni jogorvoslat biztosított legyen.

2.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

3.§-hoz

A javaslat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni rendeli a szabályokat.





ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.25.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
17.  §  (1)  A  jogszabály  előkészítője  –a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó
részletességű  előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható
következményeit.  Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni  kell.  A  Kormány  tagja  rendeletében
meghatározott  esetben  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz  előkészítője  előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) 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 jogszabály elmaradásának várható 
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.”
Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

1.) Társadalmi,  gazdasági,  költségvetési  hatásvizsgálat:  a  Javaslat  társadalmi  hatása  az
önkormányzati hatósági ügyekben a jogorvoslat biztosítása.

2.)  Környezeti  és  egészségi  következményeinek  hatásvizsgálata:  a  Javaslat  környezeti
hatásokkal nem jár.

3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a Javaslat elfogadása a jelenlegi
állapothoz képest adminisztrációs többletterhet nem jelent.

4.)  Jogszabály  megalkotásának  szükségességének,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeinek  vizsgálata:  a  rendelet  megalkotása  törvényi  lehetőség.  A  jogalkotás
elmaradásának következménye azonban az, hogy az ügyfeleknek a hatósági önkormányzati
ügyben hozott döntésekel szembeni jogorvoslati jogaik sérülnének.

5.)  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel: a
személyi, szervezeti, tárgyi pénzügyi feltételek adottak.


