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BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016. (II. ….)
önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Balatonújlak 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 8. 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) 10. § (2) bekezdés a) pontja ah)-aj) alpontokkal egészül ki:
„10.§ (2) a) települési támogatások
ah) fogászati támogatást,
ai) rendkívüli nevelési támogatást,
aj) időskorúak jubileumi juttatását”
2.§

A rendelet 11. § (5) bekezdése lép:
Ápolási támogatás
„11. § (5) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori összege.”

3.§
A rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „250 %” szövegrész helyébe a „300 %” ,
a „300 %” szövegrész helyébe a „350%” szövegrész lép.
4.§
A rendelet a következő fogászati támogatás alcímmel és 13/A §-sal egészül ki:
„Fogászati támogatás
„13/A. § (1) A képviselő-testület a Balatonújlak községben életvitelszerűen állandó lakosként élő
személynek fogászati hozzájárulást nyújt a TB által nem támogatott, térítésköteles fogászati beavatkozás
esetén, évente egy alkalommal, jövedelmi és vagyoni viszonyokra tekintet nélkül, amennyiben a községi
önkormányzat éves költségvetésében szociális támogatás nyújtására fordítható kerete lehetővé teszi.

(2) A támogatás mértéke a fogorvosi számla végösszegének 12 %-a, de legfeljebb 12.000 Ft.”
5.§
A rendelet 16. § (1) bekezdésében a „150 %” szövegrész helyébe a „200 %”, a „200%” szövegrész
helyébe a „250%” szövegrész lép.
6.§
A rendelet a következő rendkívüli nevelési támogatás alcímmel és 18/A §-sal egészül ki:
„Rendkívüli nevelési támogatás
18/A. § (1) A képviselő-testült rendkívüli nevelési támogatást, mint települési támogatás nyújt annak a
Balatonújlak községben életvitelszerűen állandó lakosként élő gyermeket gondozó személynek, akinek a
családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg és nincs vagyona.
(2) A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb gyermekenként, mint 3.000 Ft és nem lehet több
mint 10000 Ft.
(3) A rendkívüli nevelési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb négy alkalommal
lehet megállapítani.
(4) A rendkívüli nevelési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni
ellátás különösen az élelmiszer, a tanszervásárlás támogatása, a tandíj, illetve a gyermekintézmények
térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.
(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználása elszámoláshoz köthető, annak módját a támogatást
megállapító határozatban kell megjelölni.”
7.§
A rendelet a következő Időskorúak jubileumi juttatása alcímmel és 19/A §-sal egészül ki:
„Időskorúak jubileumi juttatása
19/A. § (1) A képviselő-testület – hivatalból - jubileumi támogatásban részesíti azt, aki 80. életévét tárgyév
december 31-ig betölti.
(2) A jubileumi támogatás összege személyenként egyszeri 10.000 Ft.”
8.§
A rendelet 22. § (3) bekezdésében a „2.500 Ft” szövegrész helyébe a „3000 Ft” szövegrész lép.
9.§
Jelen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.
Kéthely, 2016. február …
Tüske Gáborné
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február …..
Nagy Gáborné
jegyző
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4. számú előterjesztés

E L Ő T ER J E S Z T É S
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló ../2016. (II…..) önkormányzati rendelet
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A testület 2015. február 23-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.24.)
önkormányzati rendeletével. A rendelet megalkotása óta egy ízben került módosításra, amikor is a testület
beiskolázási támogatás feltételrendszerét, a nyújtható támogatás jogcímeit, mértékét kibővítette.
A szociális és ügyrendi bizottság 2016. január 25-én tartott ülésén előzetesen egyeztetésre került a rendelet
módosításának szempontjai, a rendelettervezetbe a bizottsági módosítási javaslatok beépítésre kerültek.
A tervezetben a képviselő-testület által nyújtható települési támogatások körét javasoljuk kiegészíteni;
- rendkívüli nevelési támogatás
- időskorúak jubileumi juttatása
- fogászati támogatás
bevezetésével.

A tervezet szerint az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80 %-a mértékéről (22.800 Ft), az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyező mértékre
(28.500 Ft) kerülne felemelésre, továbbá a lakhatási támogatás mértéke is növelésre kerülne 2.500 Ft/hóról,
3.000 Ft/hóra.
Az önkormányzati rendelettervezet módosítási rendelkezéseinek várható költségvetési hatását is
megvizsgáltuk. A 2016. évi költségvetési rendeletben a szociális támogatásra – tekintettel a megnövekedett
állami támogatásra - 5.568 e Ft keret került megtervezésre, mely több mint duplája az előző évi keretnek.

Balatonújlak, 2016. február 5.
Tüske Gáborné
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:
Nincs

Adminisztratív
Egyéb
terheket befolyásoló hatás:
hatás:
Növekedni fog,
Nincs
a várhatóan jelentkező
megnövekedett lakossági
igények miatt.

A rendelet módosításának
jelentős költségvetési hatása
várható, a feltételrendszer
változás következtében többen
tudják igénybe venni az
ellátásokat, illetve új ellátások is
kerülnek bevezetésre, illetve
egyes ellátások mértéke is
növekedni fog. A tervezett
változtatások költségvetési
hatását a községi önkormányzat
2016. évi költségvetésének
segélyezési kerete (5.568 e Ft)
ezek figyelembevételével került
megtervezésre.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a megnövekedett családi kiadásokhoz több igénylő részére tudjon támogatást nyújtani a bizottság,
illetve a támogatási jogcímek növelésével újabb támogatási lehetőség is bevezetésre kerül.
A rendelet módosításának jelentős társadalmi
hatása lesz, hiszen a tervezet három új települési
támogatási nem (rendkívüli nevelési támogatás,
fogászati támogatás, időskorúak jubileumi
juttatása) bevezetéséről szól, valamint meglévő
települési támogatás feltételrendszerét is érinti a
módosítás (ápolási díj, gyógyszertámogatás,
rendkívüli települési támogatás igénybevételi
jövedelem mérték és az ápolási támogatás,
lakhatási támogatás mértékének növelése).

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.

