
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete     

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (VII. ...) 

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, 45.§-ában, 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 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1.§ 

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 13. § (2) bekezdés a) pontjában(gyógyszertámogatás) a „250 %(71.250 Ft)” 
szövegrész helyébe „350 % (99.750 Ft)” szövegrész, a „300 %(85.500 Ft)” szövegrész helyébe „400 % 
(114.000 Ft)” szövegrész lép. 

2.§ 

A Rendelet 16. § (1) bekezdésében(rendkívüli települési támogatás) a „250 %” szövegrész helyébe „350 
%” szövegrész, a „300 %” szövegrész helyébe „400 %” szövegrész lép. 

3.§ 

A Rendelet 17. § (1) bekezdésében (kamatmentes szociális kölcsön) a „300 %” szövegrész helyébe „400 
%” szövegrész lép, a „250 %” szövegrész helyébe „400 %” szövegrész lép. 

4.§ 

A Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában (lakhatási támogatás) a „200 %” szövegrész helyébe „350 %” 
szövegrész, a „250 %” szövegrész helyébe „400 %” szövegrész lép. 
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5.§ 
 

A Rendelet 21. § (3) bekezdésében a „2.500,- Ft” szövegrész helyébe „4.000,- Ft” szövegrész lép. 
 

6.§ 
 

A Rendelet 23/B. § (2) bekezdése(tanévkezdési támogatás) a következő d) alponttal egészül ki: 
 
„23/B. § (2) A támogatás mértéke gyermekenként: 
                    d) felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 20000 Ft.” 
 

7.§ 
 

A Rendelet 23/B. § (3) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„23/B. § (3) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított tanulói, illetve hallgatói 
jogviszonyigazolást. „ 

 
   

8.§ 
 

Jelen rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Kéthely, 2015. július … 
 
 
Molnár Balázs                                                                                   Nagy Gáborné   
polgármester                                                                                      jegyző 
 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. július …. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/539-036 
 
Ügyiratszám: 670/2/2017.              2. számú előterjesztés 
 

E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 3-i ülésére 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ../2017. (VII…..) 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 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. 
A rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai felvetették az alaprendelet újabb módosításának 
igényét. 
A tervezet módosítási rendelkezései érintik a meglévő egyes települési támogatások feltételrendszerét, a 
következők szerint: 

• A gyógyszertámogatás, mint rendkívüli települési támogatás esetén a jogosultsági feltételek között 
az egy főre eső havi jövedelemhatárt családban élők esetén 250 %-ról 350 %-ra, míg egyedül élő 
esetében az eddigi 300 %-ról 400 %-ra javasoljuk felemelni. 

• A rendkívüli települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön formájában való nyújtása esetén 
szintén a jövedelemhatár növelését tartalmazza a tervezet; az eddigi 250 %-ről 350 %-ra, illetve 
rendkívüli települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön formájában legfeljebb a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum eddigi 300 %-áról 400 %-ának megfelelő összeg erejéig lenne 
nyújtható. 

• A lakhatási támogatás jogosultsági feltételei növelésére is tartalmaz a tervezet javaslatot, miszerint 
az eddigi családban élők esetén 200 %-ról 350 %-ra, míg egyedül élő esetén az eddigi 250 %-ről 
400 %-ra, illetve a lakhatási támogatás mértéke 2.500 Ft/hóról 4.000 Ft/hóra emelkedne.  

• A tanévkezdési támogatás eddigi rendszere kibővülne a felsőfokú intézmény nappali tagozatos 
hallgatója esetén 20 e Ft/fő támogatás nyújtása jogcímmel. 

 
Az önkormányzati rendelet tervezett módosítási rendelkezéseinek várható költségvetési hatását is 
megvizsgáltuk. A tárgyévi költségvetésben szociális támogatásra több mint 15 millió e Ft keretet hagyott 
jóvá a képviselő-testület. 2017. június 30-ig ennek mintegy 30 %-a került felhasználásra (segélyezési 
adatok külön táblázatban mellékelve). A rendelet-tervezet várható hatása mintegy 2-3 millió Ft 
többletkiadást jelent, ez azonban az elfogadott költségvetési kereten belül finanszírozható lesz számításaink 
szerint, többlettámogatási igénye nem lesz várhatóan. 
Bizottsági tapasztalatok is azt mutatják, hogy a lakosság egyes rétegei részéről jelentkezik igény szociális 
támogatásra (gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás, rendkívüli települési támogatás), de a hatályos 
rendelet jogosultsági feltételrendszere mellett, támogatásukra nem volt lehetőség, elsősorban a kérelmezők 
jövedelemi viszonyaira tekintettel. 
A szociális bizottság 2017. június 28-án tartott ülésén előzetesen véleményezte a tervezetet, melyet 
változatlan tartalommal elfogadott. 
 
Kéthely, 2017. június 29.                                  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.27.) 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 mivel a tervezet meglévő települési 
támogatás feltételrendszerét érintő a módosításokat 
tartalmaz. (gyógyszertámogatás, rendkívüli 
települési támogatás, lakhatási támogatás és 
tanévkezdési támogatás mértékének növelése). 

A rendelet módosításának 
jelentős költségvetési hatása 
nincs. Ugyan új ellátás is kerül 
bevezetésre, illetve egyes 
ellátások mértéke is növekedni 
fog, de az össz 2017. évre 
tervezett segélyezési 
költségvetési keret, a 2017. 
június 30-ig ismert tényadatok 
alapján, elégséges lesz, 
várhatóan többlettámogatási 
igénnyel nem fog járni. 

Nincs Minimális. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a hatályos alaprendeleti szabályozás módosításával a családoknak nyújtható támogatástokat kívánjuk 
növelni. 

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. 



 


