
Balatonújlak Község Önkormányzatának        
      Képviselő- testülete     

BALATONÚJLAK 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.24.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. 
évi III. tv. 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján 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.24.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„26. § A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az 
önkormányzat falugondnoki szolgáltatást, a Kéthely és Környéke Szociális Társulással kötött ellátási 
szerződés alapján étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást, gyermekjóléti 
szolgáltatást, a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulással kötött ellátási szerződés alapján pedig 
bölcsődei ellátást biztosít.” 

2.§ 

Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba. 

Balatonújlak, 2019. június …. 

Tüske Gáborné Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. június  ….. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Balatonújlak Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
Tel.: 85/575-066 

Ügyiratszám: K/1714/1/2019. 2. számú előterjesztés

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 17-i ülésére 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ../2019. (VI…..) önkormányzati rendelet  

I N D O K O L Á S A

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a településen 12 férőhelyes bölcsőde létesítésére.  
A pályázat eredményes lett, az épület elkészült, a bölcsőde várhatóan 2019. évi nevelési év 
indulásával működését is megkezdheti. 
A bölcsőde a kéthelyi óvoda részeként fog működni. Az óvodát a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó 
Társulás tartja fenn, melynek tagja Balatonújlak Község Önkormányzata is. 
A bölcsődei ellátásról a községi önkormányzat eddig a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött 
ellátási szerződés alapján gondoskodott. A rendeletmódosítás e rendelkezés módosítását tartalmazza, 
kimondva, hogy „a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulással kötött ellátási szerződés alapján pedig 
bölcsődei ellátást biztosít.” 

A rendeletet 2019. július l. napjától javaslom hatályba léptetni.  

 Balatonújlak, 2019. június 12. 

Tüske Gáborné 
     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, mivel várhatóan a következő nevelési évvel, 
2019. szeptember 1-éjével, megkezdi működését a 
bölcsőde Kéthely községben. A bölcsőde a kéthelyi 
óvoda részeként fog működni. Az óvodát a Kéthelyi 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás tartja fenn, 
melynek tagja Balatonújlak Község Önkormányzata 
is. 
A bölcsődei ellátásról a községi önkormányzat 
eddig a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással 
kötött ellátási szerződés alapján gondoskodott. A 
rendeletmódosítás e rendelkezés módosítását 
tartalmazza, kimondva, hogy „a Kéthelyi Óvoda 
Intézményfenntartó Társulással kötött ellátási 
szerződés alapján pedig bölcsődei ellátást biztosít.” 

A rendelet módosításának 
költségvetési hatása várható,     
mivel a bölcsődébe beíratott 
balatonújlaki lakos gyermekek  
után is fizet hozzájárulást a 
községi önkormányzat.  

Nincs Nincs.   Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: általa balatonújlaki lakosok is igénybe vehetik a kéthelyi bölcsőde szolgáltatását. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a balatonújlaki családok nem tudnák a kéthelyi bölcsőde 
szolgáltatását igénybe venni. A rendeletmódosítást jogszabály nem teszi kötelezővé. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

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




