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BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
../2020.(…...)  

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) 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
Beiskolázási támogatás 
 
„18. § (1)  
a) óvodás-bölcsődés gyermek esetén 15.000 Ft/fő; 
b) alapfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetén 15.000 Ft/fő ; 
c) középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetén 25.000 Ft/fő; 
d) felsőfokú intézmény hallgatója esetén 50.000 Ft/fő. 

2.§  
 

A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Családalapítási támogatás 
 
„19. § (2) A családalapítási támogatás gyermekenkénti összege 200.000 Ft, melyet a következő 
ütemezésben kell a szülők részére kifizetni: 
a) első részlet 50.000 Ft a gyermek megszületését követően; 
b) második részlet 50.000 Ft a gyermek első életévének betöltésekor; 
c) harmadik részlet 50.000 Ft a gyermek második életévének betöltésekor; 
d) negyedik részlet 50.000 Ft a gyermek harmadik életévének betöltésekor.” 
 

3.§ 
 

A Rendelet 20/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Időskorúak jubileumi juttatása 
 
„20/A. § (2) A jubileumi támogatás összege személyenként egyszeri 15.000 Ft.” 
 



 
4.§  

 
A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„22. § (3) A lakhatási támogatás mértéke havi 5.000 Ft.” 
 

5.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2020. szeptember 5. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 13/A.§-a. 

  
 
 
Balatonújlak, 2020. augusztus …. 
 
Vimmer István                                                                                  Nagy Gáborné   
polgármester                                                                                      jegyző 
 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. augusztus ….. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Balatonújlak Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
Tel.: 85/575-066 
 
Ügyiratszám: K/2133/1/2020.      5. számú előterjesztés                   
                                                        
 

 Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 31-i ülésére 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ../2020.(…….) önkormányzati rendelet  

 
I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális és ügyrendi bizottság 2020. július 27-én tartott ülésén előzetesen egyeztetésre került a rendelet 
módosításának szempontjai, a rendelettervezetbe a bizottsági módosítási javaslatok kerültek beépítésre. 
 

  A beiskolázási támogatás mértékeit az eddigi rendszere kibővülne a bölcsődés gyermekek részére 
nyújtandó támogatással, illetve az eddigi mértékek is növekednének a következő nevelési/tanévtől,                  
az alábbiak szerint: 

• óvodás/bölcsődés gyermek esetén 15.000 Ft egységesen,  
• középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén                            

15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra, 
• felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra.” 

 
A családalapítási támogatás mértékét is növelni javasoljuk, az eddigi 100 e Ft mértékről, 200 e Ft mértékre, 
50-50 e Ft, négy alatti kifizetése mellett. 
 
Javasoljuk növelni az időskorúak jubileumi juttatása egyszeri mértékét 10 e Ft/főről, 15 e Ft/főre,  
valamint a lakhatási támogatás mértékét is; az eddigi 3 e Ft/hó-ról 5 e Ft/hóra. 
 
Az önkormányzati rendelettervezet módosítási rendelkezéseinek várható költségvetési hatását is 
megvizsgáltuk. A tárgyévi költségvetésben szociális támogatásra 4.050 e Ft keretet hagyott jóvá a 
képviselő-testület. 2020. június 30-ig ennek csupán 20 %-a került felhasználásra. A rendelettervezet 
többlettámogatási keretet nem igényel, mivel a 2020. évi költségvetés segélyezési keretében eredeti 
előirányzatként betervezésre került előirányzat, számításaink szerint, elégségesnek fog mutatkozni. 
 
Javasoljuk hatályon kívül helyezni a fogászati támogatást. 
 
A rendeletet 2020. szeptember 5. napjától javaslom hatályba léptetni.  
 
 
 Balatonújlak, 2020. július 28. 
 

Vimmer István 
           polgármester 
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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 a következő tanévtől, 2020. szeptember 
5-étől növelésre kerül a középfokú oktatási 
intézménybe járó tanuló, valamint a felsőfokú 
intézmény hallgatója részére fizetendő egyszeri 
beiskolázási támogatás mértéke. A társadalmi hatást 
érinti továbbá az időskorúak jubileumi juttatása, a 
családalapítási támogatás, valamint a lakhatási 
támogatás mértékének növelése is. A fogászati 
támogatás megszűntetésének jelentős társadalmi 
hatása nem várható, mivel évente 1-1 fő vette 
csupán igénybe ezen ellátást. 

A rendelet módosításának 
költségvetési hatása nem lesz,  
mivel a 2020. évi községi 
önkormányzati költségvetésbe 
segélyezési keretre betervezett 
előirányzat az előzetes számítások 
szerint a  
megnövekedett összegű települési 
támogatások kifizetésére is 
elégséges fedezetet tud nyújtani.  

Nincs Nincs.   Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: általa balatonújlaki lakos magasabb összegű települési támogatáshoz jut általa. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a balatonújlaki családok kevesebb összegű települési 
támogatáshoz jutnának hozzá. A rendeletmódosítást jogszabály nem teszi kötelezővé. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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