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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendeletet a Képviselő-testület a 2015. február 26 -i nyilvános ülésén alkotta meg , amely a rendelet 

megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján , a  működés során kialakult  gyakorlat, a célzott 

források minél optimálisabb felhasználása és a lakosság minél zökkenőmentesebb kiszolgálása miatt 

és  érdekében módosításra került a 2016.év során. 

 

A 2017. májusában megtartott testületi ülésen elhangzott képviselő-indítványra a rendelet ismételten 

felülvizsgálatra került különös tekintettel az iskolás és óvodás gyermekek ún. iskola , óvoda kezdési  

támogatásának szabályaira.  

 

 

A rendelet-tervezet általános és részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük elő. 

 

 

Általános Indokolás 

 

 

A felülvizsgálattal érintett iskola , óvoda kezdési települési támogatás tervezet  azt a képviselő-

testületi  szándékot kívánta önálló §-ba foglaltan szabályozni , hogy a gyermekek minél nagyobb 

számban váljanak jogosulttá erre a támogatási formára. Emiatt a család egy főre jutó jövedelmének 

meghatározása  a mindenkori legalacsonyabb öregségi  nyugellátás 450% -os ( a gyermeket egyedül 

nevelő 500%) mértékében javasoljuk meghatározni , amelynek eredményeként reményeink szerint 

valamennyi zalahalápi állandó lakós gyermek jogosulttá fog válni erre a támogatásra. 

 



 

 A támogatási kérelmek beadásának határidejét is olyan mértékben javasoljuk meghatározni , hogy az 

idő rövidsége miatt egyetlen jogosult se maradjon le arról. 

 

A javaslat a támogatottak körét az általános ,- közép , - és felsőfokú oktatási intézménybe járókat 

valamint az óvodásokat érintően tesz javaslatot . A személyi kör természetesen csak javaslat , amely 

szűkíthető. A támogatás összegére nem tettünk javaslatot , annak eldöntése a képviselő-testület 

hatásköre. 

 

Tájékoztatjuk azonban  a képviselő-testületet arról ,hogy a 2017 évi  összevont ( szoc. ellátás , 

gyermek étkeztetés . tanyagondnoki szolgálat ) szociális célú költségvetési előirányzat 2017 június 

30.-ai bevétel – kiadás különbözete a „szociális feladatok  támogatása”  jogcímen :  +1.960.611 

Ft. 
A rendelet – módosítási javaslattal összefüggésben módosítani kell azokat a rendelkezéseket is , 

amelyek az új szabályozással összefüggő eljárási szabályokat is érinti. Ilyen pld. a jövedelem 

vizsgálaton kívüli egyéb feltételek ( együttműködés a munkaügyi hivatallal , vagyonnyilatkozat , stb.) 

vizsgálatának mellőzése annak érdekében , hogy minél szélesebb körben legyen adható a gyermekek 

élethelyzetének javítását szolgáló támogatás. 

 

Javasoljuk továbbá a temetési ,  és a házasságkötési települési támogatások esetében a jövedelem 

vizsgálatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését. A tapasztaltok szerint az előforduló 

esetek alacsony száma , valamint a települési támogatás összege ( temetés esetén 30.000 Ft, , 

házasságkötés esetén 20.000 Ft Ft.) nem indokolja ennek a szabályozásnak a fenntartását mivel ezek  

az események jellemzően egyszeri esetek a családok életében , nem pedig rendszeres támogatási igény 

amely esetekben indokolt a részletes jövedelmi , vagyoni vizsgálat lefolytatása. 
 
 

 

 

Részletes indokolás 

 

1 , 2., 3., 4. . § - ok hoz 

 

A rendelet 2 § (5) bekezdésében , a 3.§ (6) bekezdésében , a 6.§ (6) bekezdésében , valamint 10.(4) 

bekezdésében tervezett szabályozás azokat a módosításokat tartalmazza , amelyek eredményeként 

ennél a települési támogatásnál  kedvezőbb feltételeket teremtünk a támogatáshoz való hozzájutáshoz. 

 

 

                                                                         5. § - hoz 
 

 

A rendelet a iskola , óvoda kezdési támogatás részletes szabályairól szóló 6/A.§  megalkotásával , 

mintegy kiveszi az egyéb települési támogatási formák közül ezt a támogatást megteremtve ezáltal  a 

kedvezőbb szabályozás feltételeit.   

 

 

                                                                        6.§ -hoz 
 

Ez a rendelkezés a jövedelem számítás kedvezőbb feltételeit szabályozza azáltal  , hogy nem a 

háztartás , hanem a család jövedelmét vizsgálja. 

 

 

                                                                         7.§ - hoz 

 

A 11.§ d) pontjának hatályon kívül helyezéséről szól , mivel a támogatási forma az önálló 6/A.§ -ban 

került részletes szabályozásra. 

 

                                                                          8.,9. §-ok hoz 



 

 

 

A Rendelet 13.§ , valamint a 15.§ módosítási javaslata az ezekben a §-okban szabályozott települési 

támogatások ( temetési támogatás , házasságkötési támogatás) vonatkozásában a jövedelem , - és 

vagyonvizsgálat mellőzéséről szóló rendelkezéseket tartalmazza.  

 

 

 

10. §-hoz 

 

Ez a §  a  rendelet  hatályba lépésének tervezett időpontjára  vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet módosításáról 

szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Zalahaláp  , 2017. július 25. 
 

 

                                                                                                            Bedő Lajos Sándor  

                                                                                                                polgármester 
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                    Zalahaláp  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                              …../2017. (VIII…..) önkormányzati rendelete  

 

 a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.     (II.27.) 

                                  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

                                                        (tervezet) 
 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és a132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) 

bekezdésében , a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában , a 26.§ -ában , a 32.§ (3) bekezdésében , a 

62.§ (2) bekezdésében , és a 92. § (2) bekezdésében , továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18.§ (2) bekezdésében , a 29.§ -ában  

és a 151.§ (2a) bekezdésében , továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban : Rendelet)  módosításáról a  

következőket rendeli el:   

 

 

                                                                  1.§ 

 

 



 

A Rendelet 2.§ (5) bekezdés második mondata  helyébe  az alábbi rendelkezés lép:  

 

“2.§ (5) Ez a rendelkezés  nem vonatkozik a hivatalból indított , valamint a – jövedelem 

igazolás kivételével -  6/A.§ - ban szabályozott települési támogatás iránti eljárásokra.” 
 

                                                                   2.§ 

 

 A Rendelet 2.§ (6) bekezdése az alábbi  mondattal egészül ki:   

 

       „ 2. § (6) Ez a rendelkezés nem vonatkozik a hivatalból indított , valamint a 6/A.§ - ban 

szabályozott települési támogatás iránti eljárásokra. 
                                                              

 

 

                                                                   3.§ 

 

(1) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki : 

 

„ 3.§ (6) Ez alól kivételt képez  a 6/A.§ - ban szabályozott iskola ,- és óvoda kezdési 

települési támogatás.” 

 

                                                                     4.§ 

 

A Rendelet  6.§ (5) bekezdés szövege a alábbi mondattal egészül ki : 

 

„  6.§ (5) Ez alól kivételt képez a hivatalból kezdeményezett , valamint  a 6/A.§ - ban 

szabályozott iskola ,- és óvoda kezdési települési támogatás. 

 

 

                                                                     5.§ 
 

 

A Rendelet  az alábbi 6/A.§ - al egészül ki :  

 

„6/A.§    A 6.§ (2)  f) pontjában meghatározott támogatási forma esetén  a támogatás 

összege : 

 

a) általános iskolás gyermek esetén …………………ft. /gyermek, 

b) középiskolás gyermek esetén………………………ft/gyermek 

c) nappali tagozatos egyetemi . főiskolai hallgató…………..ft./ hallgató 

d) óvodás gyermek esetén…………………...ft ./gyermek 

A támogatásra az a személy jogosult , akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 450% -át , 

gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében 500% -át. 

 

(2)  Az egy főre eső jövedelem számításánál  - a kérelem benyújtásárnak időpontjában – a  

családban élő személyeket kell figyelembe venni . A  jövedelem számításánál a gyermek(ek) 

tán járó családi pótlékot figyelmen kívül kell hagyni. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a 

jövedelemigazolásokon túl az iskola látogatási bizonyítványt , illetve az óvodalátogatási  

igazolást. 

 



 

(4) A kérelem évente egy alkalommal  , az iskolai ,- és nevelési év kezdete előtt két 

hónappal  , illetve az iskolai ,- és nevelési év kezdete utáni második hónap utolsó napjáig 

nyújtható be.” 

 

 

 

                                                                    6.§ 
 

 A Rendelet  10.§ (4) bekezdésének  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„10. § (4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 10.§ (2) –(5) bekezdései alapján 

kerül megállapításra. Az egy főre eső jövedelem számításánál  - a kérelem benyújtásának 

időpontjában – a  családban  élő személyeket kell figyelembe venni az Szt. 4.§ (1) bekezdés  

c)  pontjában foglaltak alapján.” 
 

 

                                                                 7.§ 

 

A Rendelet 11. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés hatályát veszti. 

 

 

                                                                   8.§ 
 

 

(1) A Rendelet 13.§ (1) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ 13.§ (1) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező vagy családtagja  nevére kiállított 

temetési számla , illetve halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 
 

(2) A Rendelet 13.§ (2) bekezdés első mondatából a „ mellékelni kell a 

jövedelemigazolásokat , és ..” szövegrész hatályát veszti. 

 

 

                                                                    9.§ 
 

 

 A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„15.§ (1) Ha a kérelmező szülők  legalább egyike egy éve Zalahaláp községben bejelentett 

lakóhellyel rendelkeznek , és a születést követő 6 hónapon belül a kérelmet benyújtják ,  

gyermek születési települési támogatás nyújtható.” 

 

 

                                                                     10.§ 

 

A jelen rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.  

 

 

    

Bedő Lajos Sándor                                                Dr . Gelencsér Ottó 
   polgármester                                                                    jegyző 

 

 



 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Zalahaláp, 2017. augusztus ... 

 

 

                                                                                                Dr. Gelencsér Ottó 
                                                                                                            jegyző 

 

 
                            
 

 

                                              ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 

17. §-a szerint: 

 

17. § (1) 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. [...] 

 

(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 jogalkotás elmaradásának várható következményeit, 

és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 

A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében 

foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a zalahalápi családok oktatási -nevelési 

intézménybe járó gyermekeivel kapcsolatos anyagi terhek csökkentésre kerülnek. A rendelet 

módosítás javítani fogja a gyermekes családok anyagi helyzetét azáltal is , hogy szabályozás rendszere 

könnyíteni fogja a támogatáshoz való hozzájutás feltételeit. Elsődleges jogalkotói cél  a gyermekek 

élethelyzetének javítása. 

 Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet-tervezetben szabályozott ellátási forma 

finanszírozása  központi célzott forrástámogatásból megvalósítható, ezért az önkormányzat részére 

többletkiadással nem jár.  

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet jelenthet  a Hivatal dolgozóinak. 

 



 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A Rendelet megalkotása elsősorban a gyermekek , családok  élethelyzetének javítását célozza.  A 

rendelet alkotás elmaradása tovább nehezítené a családok beiskolázással kapcsolatban keletkező 

anyagi terheit. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 

és tárgyi feltételt nem igényel. 

 

 

                                                                                                   Dr.Gelencsér Ottó 

                                                                                                             jegyző 

 

                          


