Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016.(IX.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában,
32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a településen bejelentett lakóhellyel
rendelkező személyek részére a ténylegesen megvásárolt helyi bérlet árának 100 %-áig kérelemre, helyi közlekedési
támogatást biztosít feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát.”
2. §
Az R. 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet 2. § c) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő személyeken túl a 65 év alatti nyugdíjasok részére a
ténylegesen megvásárolt helyi bérlet árának 100 %-áig, kérelemre helyi közlekedési támogatást biztosít, feltéve, ha
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének hatszorosát.”
3. §
(1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A helyi közlekedési támogatás jogosultsági feltételeit a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 12. §-a tartalmazza. A jogosultsági
feltételrendszer jövedelmi viszonyokhoz kötötten került meghatározásra még 2016-ben, azóta
ennek mértéke nem került felülvizsgálatra. Időközben azonban a jövedelmek emelkedtek és egyre
többen kiestek a jogosulti körből. Emiatt mindenképpen szükségesnek mutatkozik a
feltételrendszer megfelelő módosítása.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1-2. §-okhoz
2021. január 1. napi hatállyal mind az iskolás gyermekek, mind a 65 év feletti nyugdíjasok
vonatkozásában a helyi bérletek árának 100 %-áig helyi közlekedési támogatásra jogosult az a
kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát, azaz 171.900 Ft-ot.
A 3. §-hoz
A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a
jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre
tekintettel a javaslat várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi
tájékoztatást adom:
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A rendelet szélesebb körben biztosítja a helyi közlekedés igénybevételét.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A jogosultsági feltételek felülvizsgálata növelheti a költségvetés kiadási oldalát.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem jelentős.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Egyre többen kikerülhetnek a jogosulti körből.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

