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KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2018. (VIII. ...) 

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) 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

Ápolási támogatás 
„11. § (2) c) az ápoló családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülálló esetén annak 400%-át.” 

2.§ 

A Rendelet 23/B. § (3) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23/B.§ (3) A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáról a Szociális Bizottság dönt a (2) bekezdés 
a)-b) pontja szerinti esetben hivatalból, a (2) bekezdés c)-d) pon0jat szerinti esetben kérelemre.” 

3.§ 

Jelen rendelet 2018. szeptember 1-én lép hatályba. 

Kéthely, 2018. augusztus ……. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. augusztus…. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 

Ügyiratszám: K/60/4/2018. 8. számú előterjesztés

E L Ő T ER J E S Z T É S 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 15/2018.(VIII…..) önkormányzati rendelet  

I N D O K O L Á S A

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015. (II.27.) önkormányzati  
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges, annak érdekében, hogy azon képviselő-
testületi szándék érvényesülhessen, miszerint a képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési 
támogatást nyújt annak a hozzátartónak, aki 18. életévét betöltött  tartósan beteg személy otthoni ápolását, 
gondozását végzi.  
E támogatási forma a jövedelmi viszonyokat tekintve, annak a Kéthely községben lakcímmel rendelkező 
hozzátartozónak lenne megállapítható, ahol az ápoló családjában egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, 
egyedülálló esetén annak 400%-át. 
Az eltelt időszak tapasztalatai – elsősorban nyugdíj és béremelés -  felvetették az alaprendelet újabb      
módosításának igényét, melyet a községi önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete is lehető tesz. 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint annak a hozzátartozónak az ápolási támogatás nyújtására irányuló     
kérelmét el kellene utasítania a bizottságnak, akinek a fenti jövedelemhatárt meghaladná a saját, illetve 
családja jövedeleme.  

A Rendelet 2. §-a pontosító rendelkezést tartalmaz. 

A rendeletet 2018. szeptember 1-vel javasoljuk hatályba léptetni. 

A szociális bizottság 2018. május 24-én tartott ülésén előzetesen véleményezte a tervezetet, melyet 
változatlan tartalommal elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 

Kéthely, 2018. augusztus 22.   

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 a meglévő települési támogatás
- ápolási támogatás - feltételrendszerét érintő           
módosítást tartalmaz, 2018. szeptember 1. napjától.    

A rendelet módosításának kisebb  
mértékű költségvetési hatása várható,  
mivel a feltételrendszer változásának 
következtében többen tudják igénybe 
venni az ellátást. A községi  
önkormányzat 2018. évre tervezett 
segélyezési költségvetési kerete - 
számításaink szerint - elégséges lesz, 
várhatóan többlettámogatási igénnyel 
nem fog járni. 

Nincs Minimális Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: általa több igénylő részére tud ápolási támogatást nyújtani a bizottság. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: kevesebb család tudna önkormányzati támogatáshoz hozzájutni a 
feltételrendszer változatlanul hagyása mellett. A rendeletmódosítást jogszabály nem teszi kötelezővé. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  
Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


