
Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének 

4/2020 (IV.07.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátások rendjér ől szóló 6/2019 (IV. 02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
az alábbi döntést hozom. 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásról szóló 6/2019. (IV.02.) 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

A Rendelet 18.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„18.§ (2)   A születési települési támogatás összege 100.000 Ft.” 

 

2.§ 

(1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)   A  születési támogatásra 2020. évben jogosultságot szerző kérelmezők esetében a 
18.§ (2) bekezdésében foglaltakat 2020. január 1. naptól kell alkalmazni. 

 

 

                             Mezőfi Zoltán                                 Fodor Rita Mária  
                    polgármester               jegyző/h 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2020. április 07. napon kihirdetésre került.  

 

 

           Fodor Rita Mária  
                                                                                                            jegyző/h 
 
 



 

Indokolás 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 
születési támogatás előirányzatát gyermekenként 100.000 Ft-ban határozata meg. 

 

A döntés érinti a szociális ellátásokról szóló rendeletet is. A önkormányzati rendelet 
összhangját biztosítja jelen rendelet módosítása. 

 

A rendelettervezet hatásai 
  
Társadalmi hatás : Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.   
Gazdasági, költségvetési hatás : a támogatás többlet a 2020. évi költségvetésben 
biztosított. 
Környezeti és egészségi következmények : A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre 
vagy az egészségre gyakorolt hatása.   
Az  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatás :  Az  adminisztrációban  változás  nem 

következik be.   
A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  j ogalkotás  elmaradásának 
következménye : önkormányzati rendeletek összhangját biztosítani szükséges, ellenkező 
esetben nem érvényesül a testületi szándék. 
A  jogszabály  végrehajtásához  szükséges  személyi ,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek : A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.                                                          

 


