
Kéthely Község Önkormányzatának        
      Képviselő- testülete      
                                             

 
 

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
…/2015. (XI….)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról  
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) 
bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, valamint a 
gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, 131. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 

A rendelet a következő 21/A.§-sal egészül ki: 
 
 „21/A.§ (1) A képviselő-testület a lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy 
a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani köteles. Ennek 
során a kérelmezőnek vagy jogosultnak kötelezettsége, hogy a tulajdonában vagy használatában álló és 
életvitelszerűen lakott lakást vagy lakóházat és annak udvarát, kertjét, a kerítésen kívül határos területet, a 
járdát folyamatosan tisztán tartsa, valamint az ingatlan állagának fenntartásáról gondoskodjon, biztosítsa az 
ingatlan rendeltetésszerű használhatóságát. Gondoskodjon arról, hogy lakókörnyezete, kertje, udvara, 
lakása, lakóháza tiszta és higiénikus legyen. 
 
(2) Ha a Bizottság a lakókörnyezet rendezettségére irányuló kötelezettség elmulasztását valószínűsíti,  
ennek ellenőrzése végett a Szociális Szolgáltató Központot környezettanulmány készítésére kérheti fel.  
 
(3) Ha a (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Bizottság azt állapítja meg, hogy a (1) 
bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az előírt feltételek teljesítésére a 
kérelmezőt, illetve jogosultat 5 napos határidő kitűzésével felszólítja az elvégzendő hiányosságok 
megszűntetésére. 
 
(4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell 
utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szűntetni.” 
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2.§ 
 

A rendelet 23/B.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„23/B.§ (1) A képviselő-testület - amennyiben a községi önkormányzat éves költségvetésében szociális 
támogatás nyújtására fordítható kerete lehetővé teszi - pénzbeli tanévkezdési támogatást nyújt jövedelmi 
viszonyaira tekintet nélkül annak a kéthelyi állandó lakóhellyel rendelkező és Kéthely községben 
életvitelszerűen ottlakó törvényes képviselő, illetve a fiatal felnőtt részére, aki ingyenes tankönyvellátásra  
nem jogosult.” 

3.§ 
 

(1) A rendelet 29.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A családsegítés keretében biztosítani kell) 
„d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,” 

 
(2) A rendelet 29.§ (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A családsegítés keretében biztosítani kell) 
„f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,” 
 

4.§ 
 

A rendelet 31.§ alcíme és 31.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„Család- és gyermekjóléti szolgálat 
31.§(1)  A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 
intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 
(2) A szolgálat feladatai: 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, 
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, 
c) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
d) felkérésre környezettanulmányt készít, 
e) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. 
 

5.§ 
 
 
(1) Jelen rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a rendelet 
      a) 2.§ (2) bekezdés b)-e) pontjában a „Somogyfajsz” szövegrész, 
      b) 29.§ (5) bekezdése. 
 
 
Kéthely, 2015. november … 
 
 
Molnár Balázs                                                                                   Nagy Gáborné   
polgármester                                                                                      jegyző 
 
 

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november … 
 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/539-036 
 
Ügyiratszám: 1229/2/2015.                             
 
 

E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november ....-i ülésére 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ../2015. (XI….) önkormányzati rendelet  
 

I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A testület 2015. február 26-án tartott ülésén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi  
III. törvény (továbbiakban: Szt.) - 2015. március 1-jén hatályba lépő - 132.§ (4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről új szabályokat 
alkotott 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletével, mely szabályok a képviselő-testület 13/2015.(V.29.)  
- 2015.június 1. napjával hatályba lépő - rendeletével a rendkívüli nevelési támogatás, valamint a 
tanévkezdési támogatás bevezetésével, illetve az ápolási díj, anyasági támogatás mértékét, valamint a 
rendkívüli települési támogatási kérelem évi esetszámát érintően, kiegészítésre/módosításra került. 
 
2016. január 1-jétől az Szt. és a Gyvt. családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosításai 
nemcsak a feladatellátás módjának, szervezetének, intézményrendszerének átalakítását vonja maga után, 
hanem az önkormányzati rendeleteket is hozzá kell igazítani ezen központi törvényi változásokhoz. 
A helyi rendeleti szabályozás felülvizsgálata során módosítani szükséges a feladatellátásban bekövetkező 
változásokat. Kéthely esetében a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat érintően Somogyfajsz  
kiválása okán szükséges módosítani a hatályos szabályozást. 
 
A rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai is felvetették az önkormányzati rendelet  
módosításának igényét. 
A tervezet módosítási rendelkezései érintik a meglévő egyes települési támogatások feltételrendszerét,  
a következők szerint: 

 A lakhatási támogatás nyújtása feltételeként javasoljuk bevezetni a lakókörnyezet rendezettségére 
vonatkozó előírásokat. 

 A tanévkezdési támogatás nyújtásának további feltételeként javasoljuk kikötni a Kéthely községben 
állandó lakóhely léte mellett az életvitelszerű községünkben való ottlakást is. 

 
A szociális bizottság 2015. november 5-én tartott ülésén előzetesen véleményezte a tervezetet, a bizottsági 
ülésen elhangzott javaslatok az előterjesztésbe beépítésre kerültek. A bizottság a módosított tervezetet 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Kéthely, 2015. november 06. 
 
 

Molnár Balázs 
           polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe:
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet  
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A rendelet módosításának jelentős társadalmi 
hatása lesz, hiszen a tervezet módosítja a családok 
számára nyújtható beiskolázási támogatás 
feltételrendszerét, a támogatás nyújtását kiterjeszti 
az óvodásokra is, illetve az általános iskoláskorú 
gyermekek részére a tankönyvbeszerzésen felül, 
alanyi jogon, további pénzügyi támogatás nyújtását 
is lehetővé kívánja tenni. 

A rendelet módosításának 
jelentős költségvetési hatása 
nincs. Ugyan új ellátások 
kerülnek bevezetésre, illetve 
egyes ellátások mértéke is 
növekedni fog, de az össz 
2015. évre tervezett segélyezési
költségvetési keret, a 2015. 
szeptember 1-ig ismert 
tényadatok alapján, elégséges 
lesz, várhatóan többlet-
támogatási igénnyel nem fog 
járni. 

Nincs Minimális. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a hatályos alaprendeleti szabályozás szerint a tanévkezdetekor megnövekedett családi kiadásokhoz 
szűkebb körben lehetne támogatást nyújtani. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az érintett családok kevesebb önkormányzati támogatáshoz 
tudnának hozzájutni. A rendeletmódosítást jogszabály nem teszi kötelezővé. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 



 
 


