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      Képviselő- testülete      

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2019. (VI…..)  

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, valamint a gyermekvédelemről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 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) 6. § (9) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény” 
szövegrész lép. 

2.§ 

A Rendelet 10. § (3) bekezdése a következő bj) ponttal egészül ki: 

(3) Az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:  
„10.§ (3) bj) tanyagondnoki szolgáltatást” 

      nyújt az e rendeletben szabályozottak szerint. 

3.§ 

A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„10. § (4) A (3) bekezdés ba), bb), bc), bd), be) pontjában felsorolt ellátásokat a Kéthely és Környéke 
Szociális Társulás által fenntartott Kéthelyi Szociális Szolgáltatási Központ, a (3) bekezdés bf) pontban 
meghatározott ellátást a társulási megállapodásokban foglaltak szerint, valamint a Kéthelyi Önkormányzati 
konyhán keresztül, a (3) bekezdés bi) pontban meghatározott ellátást a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó 
Társulás Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a bg), bh) pontban felsorolt ellátásokat a Marcali 
Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a Marcali SZESZK intézményén keresztül. 



2

4.§ 

A Rendelet 26. § (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„26. § (1a) A képviselő-testület a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja a bölcsődei 
ellátást.” 

5.§ 

A Rendelet 26/A. §-sal egészül ki: 

Tanyagondnoki szolgáltatás 

26/A. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás illetékességi területe Kéthely község Kis-Hamvad elnevezésű 
belterületi egyéb lakott része. 
(2) A tanyagondnok a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tanyagondnoki 
szolgálatról szóló 7/2019.(IV.5.) önkormányzatában meghatározott feladatokat látja el. 

6.§ 

A Rendelet 36. § (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A térítési díjak beszedése a szociális szolgáltatások esetében az intézményvezető, oktatási-nevelési 
intézmény esetén az e feladattal megbízott önkormányzati dolgozó feladata.” 

7.§ 

(1) Jelen rendelet 2019. június 1-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a rendelet 
      a) 26. § (2) bekezdés b) pontja; 
      b) 32. §-ban a „a Marcali Kistérség Többcélú Társulása, illetve” szövegrész. 

Kéthely, 2019. június ….. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. június….. 

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

Ügyiratszám: K/933/2/2019. 3. számú előterjesztés

E L Ő T ER J E S Z T É S 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 20-i ülésére 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ../2019.(VI…..) 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, mivel Kéthely Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntött a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról, illetve az általa építettet bölcsőde a 
következő nevelési évtől megkezdi működését. 
Ezért szükséges a hatályos rendelet kiegészítése a tanyagondnoki szolgáltatással, illetve a bölcsőde 
működése okán pontosítása. 

A rendeletet 2019. július 1-vel javasoljuk hatályba léptetni. 

Rendeletalkotási javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Kéthely Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ../2019.(VI…..) önkormányzati rendeletét a szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Kéthely, 2019. június 11. 

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 új elemként rögzíti a Kéthely 
Község Önkormányzata által nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátások között a tanyagondnoki 
szolgáltatást. 
Várhatóan a következő nevelési évvel, 2019. 
szeptember 1-éjével megkezdi működését a bölcsőde.     
E két ellátással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza 
a rendelettervezet; bővítve az ellátási formákat, illetve 
pontosítva az ellátásokhoz kapcsolódó egyes eljárási 
rendelkezéseket. 

A rendelet módosításának 
jelentős költségvetési hatása lesz, 
mivel mindkét ellátás újonnan 
kerül be az önkormányzat által 
biztosított szolgáltatások közé.        
A feladatellátáshoz szükséges 
normatív állami hozzájárulást a 
várhatóan 2019. május 15-éig 
megnyíló Magyar Államkincstár 
Ebr42 elektronikus felületén 
tudjuk tárgyévre megigényelni. 
Ezt követően fogjuk 
kezdeményezni az önkormányzat 
és a társulás 2019. évi 
költségvetési rendelet 
módosítását a testületnél, illetve a 
társulási tanácsnál; az 
engedélyezett létszámkeret, 
illetve a kiemelt előirányzatok 
(személyi juttatások, a 
munkaadókat terhelő járulékok, 
és a dologi kiadások előirányzata) 
szükségszerű változása miatt.  

Nincs Minimális. Nincs 



A rendelet megalkotása szükséges, mert: Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015. (II.27.) önkormányzati  
rendeletét módosítani szükséges, mivel Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról, 
illetve az általa létesített bölcsőde a következő nevelési évtől megkezdi működését. 
Ezért szükséges a hatályos rendelet kiegészítése a tanyagondnoki szolgáltatással, illetve a bölcsőde működése okán annak pontosítása. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A tanyagondnoki szolgálat és a bölcsőde által biztosított 
szolgáltatások körét szabályait rendeleti formában fekteti le.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


