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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/....... (..... ) önkormányzati rendelete
egyéb önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, Ózd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az egyéb önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A kérelmező a családalapítást elősegítő támogatás igénylése esetén köteles a saját, a
házastársa vagy élettársa és a gyermek személyi adatairól nyilatkozni. A kérelemhez csatolni
kell:
a) a szülők házassági anyakönyvi kivonatát vagy élettársi kapcsolatról
közjegyzői igazolást,
b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és
c) munkáltatói igazolást a 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel
fennállásáról. ”
2. §
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Családalapítást elősegítő támogatásban részesíthetőek első gyermekük megszületésekor
a szülők, ha:
a) mindkét szülőnek a gyermek az első gyermeke,
b) a gyermek megszületésekor házasságban vagy élettársi kapcsolatban
élnek,
c) mindkét szülő a gyermek megszületésekor legalább két éve ózdi
lakóhellyel rendelkezik és más magyarországi településen nem
rendelkezik tartózkodási hellyel,
d) betöltötték 20. életévüket, és
e) legalább az egyik szülő legkevesebb 380 napja folyamatosan az
egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel.”

3. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

1. melléklet a .…/... (……) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM

Alulírott kérem, hogy gyermekem jogán családalapítást elősegítő támogatást
szíveskedjenek megállapítani

Kérelmező neve:_____________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Születési helye, idő: __________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________________
Lakóhely bejelentésének időpontja:_______________________________________________
Bejelentett tartózkodási helye: __________________________________________________
TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel): __________________________________
Állampolgársága: ____________________________________________________________
Telefonszám: ________________________________________________________________

Házastárs/élettárs neve:________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Születési helye, idő: __________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________________
Lakóhely bejelentésének időpontja: ______________________________________________
Bejelentett tartózkodási helye: __________________________________________________
TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel): __________________________________
Állampolgársága: ____________________________________________________________

Bankszámla száma, amelyre a támogatás átutalását kérem:
___________________________________________________________________________

A gyermek adatai:
A gyermek neve

Anyja neve

Születési hely, idő

TAJ szám

Nyilatkozunk, hogy ……………… nevű gyermekünk mindkettőnknek az elsőként
született gyermeke.
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése esetén nem részesülhetünk
támogatásban.
A nyilatkozatban foglalt adatok kezeléséhez hozzájárulunk.
Ózd, ________________________

_______________________________
kérelmező aláírása

_________________________________
házastárs/élettárs aláírása

Indokolás
Általános indokolás
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyéb önkormányzati támogatásokról
szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) 2016. március
1-jén lépett hatályba.
A Képviselő-testület 2018. év elején az alaprendelet családalapítást elősegítő támogatásra
vonatkozó részét felülvizsgálata. Az eltelt időszak tapasztalatait elemezve kimutatásra került,
hogy jelentős költségmegtakarítás érhető el a jogosultsági feltételek módosításával, így a
Képviselő-testület az alaprendeletet 2018. május 15-ei hatályba lépéssel módosította.
Az alaprendelet szerint a támogatást az első gyermekük megszületésére tekintettel azon
szülők igényelhették, akik a gyermekük megszületésekor házasságban vagy élettársi
kapcsolatban éltek. A módosítást követően csak azok a szülők részesíthetők támogatásban
első gyermekük megszületésekor - az egyéb feltételek mellett -, akik a gyermek
megszületésekor házasságban élnek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2018. november 27. napján törvényességi
felhívással élt az önkormányzat felé, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet 6.§ (1)
bekezdés a) pontja és a 7.§ (1) bekezdés b) pontja a fent ismertetett módosítás
következményeképpen álláspontja szerint jogszabálysértővé vált, a szabályozás az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(továbbiakban: Ebtv.) 7. és 8. §-a szerint az egyenlő bánásmód követelményének megsértését
jelenti.
A Kormányhivatal nem fogadta el az önkormányzat költségvetési egyensúly megőrzésére való
hivatkozását tekintettel arra, hogy az adott támogatás nem kötelező feladatellátásról szól, ezért
a szabályozás kialakításánál a Képviselő-testület mérlegelheti, hogy ad-e támogatást, és ha
igen milyen típusú és mértékű juttatásra képes költségvetési egyensúlyának megőrzése
mellett. Kifejtette továbbá, hogy a megkülönböztetésnek méltányolható, ésszerű oka nincs és
mindezekre tekintettel indítványozta a rendelet módosítását.
Jelen rendelet-tervezet a Kormányhivatal megállapításaira tekintettel a családalapítást
elősegítő támogatás jogosultsági feltételeinek módosítására tesz javaslatot.
Részletes indokolás
az 1-2.§-hoz
Az 1-2.§ az egyéb önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
családalapítási támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeinek módosítását tartalmazza.
a 3.§-hoz
Az 1. melléklet módosításáról szól.
4. §-hoz
Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../….. (.….) önkormányzati rendelete
az egyéb önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. A képviselő-testületi ülés időpontja:
2019. január 31.
3. Társadalmi hatások
A családalapítási támogatás jogosultsági feltételeinek módosításával bővül a támogatásra
jogosultak köre.
4-5. Gazdasági és költségvetési hatások
A rendelet módosításával a szociális kiadások várhatóan növekedni fognak.
6. Környezeti következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.
7. Egészségi következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.
8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az egyéb önkormányzati támogatásokra vonatkozó kérelmek számának növekedésével az
adminisztratív terhek növekedése várható.
9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívását követően kerül sor. A módosítás elmaradása esetén a
Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeit alkalmazhatja az
Önkormányzattal szemben.
10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak. A
támogatás jogosultsági feltételeinek módosításával a költségvetési kiadások várhatóan
növekedni fognak.

