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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI.12.) önkormányzati 

rendeletben a tavalyi évben az egyes ellátásoknál a Képviselő-testület a jogosultsági 

jövedelemhatárt 199.500 Ft-ban határozta meg. Ezek azok az ellátások, melyet minden 

esetben nyújtani kíván a Képviselő-testület. Az elmúlt év nyugdíj emelése, valamint a bérek 

emelkedése miatt ezen összeg emelése javasolt abban az esetben, ha az Önkormányzat ezeket 

az ellátásokat a korábbi jogosultsági kör részére biztosítani kívánja.  

A gyermek születésére, közeli hozzátartozó eltemettetésére, az iskolakezdésre valamint a 

karácsonykor adható támogatások esetében a jogosultsági jövedelemhatár 250.000 Ft/ fő 

összegre való emelése javasolt.  

A rendeletben a gyermek születésére tekintettel adható támogatás nagysága 10.000 Ft/ 

gyermek összegben került meghatározásra a korábbiakban, de figyelemmel arra, hogy a 

legtöbb önkormányzat ilyen esetben magasabb összegű támogatást ad, ennek 50.000 Ft-ra 

történő emelése javasolt. 

A gyógszerköltségekre tekintettel adható támogatás jogosultsági összeghatára a korábbiakban 

99.750 Ft/fő-ben került meghatározásra, ennek az összegnek az emelése is javasolt.  

A mellékelt rendelet tervezet ezeket az emeléseket tartalmazza.  

 

INDOKOLÁS 

 

1.§ A gyermek fogadására tekintettel nyújtott települési támogatás jövedelemhatárának 

emelését, és a támogatási összeg emelését tartalmazza.  

2. § A gyermek születésére tekintettel nyújtott települési támogatás jövedelemhatárának 

emelését, és a támogatási összeg emelését tartalmazza. 

3.§ Az iskolakezdésre tekintettel nyújtott települési támogatás jövedelemhatárának emelését 

tartalmazza. 

4.§ Közei hozzátartozó eltemettetésére tekintettel nyújtott települési támogatás 

jövedelemhatárának emelését tartalmazza. 

5.§ Időskorúak és 18 éven aluli gyermekeknek nyújtott települési támogatás 

jövedelemhatárának emelését tartalmazza. 

6.§ Gyógyszerkiadások viselésére tekintettel nyújtott települési támogatás 

jövedelemhatárának emelését tartalmazza.  

7.§ A rendelet hatályba lépése szerepel.  

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2022.(IV…) önkormányzati rendelete az egyes szociális 

ellátások szabályozásáról szóló 9/2021.(VI.12.)  önkormányzati 

rendelete módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: A meglévő ellátottak részére a támogatások további biztosítása.  

Költségvetési hatása:  az egyes támogatások biztosításához a költségvetésben forrást 

kell biztosítani 

Környezeti, egészségi következményei: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs    

Egyéb hatása: nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Azok, akiknek a korábbi években az 

Önkormányzat támogatást nyújtott a jövőben is jogosultak 

lehessenek a támogatásokra.   

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a korábbi években 

biztosítotthoz képest alacsonyabb színvonalon történik a 

szociális ellátások nyújtása; a nyugdíjak, bérek emelkedése 

okán szűkül a potenciális jogosulti kör 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: költségvetési forrás 

biztosítása 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

(1) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati 

rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Gyermek fogadásának előkészítésére tekintettel települési támogatásra jogosult az a szülő, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 



(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati 

rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás összege 50.000 Ft gyermekenként.” 

2. § 

(1) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati 

rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatására jogosult az, a szülő,) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 

(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati 

rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás összege: 50.000 Ft gyermekenként.” 

3. § 

(1) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati 

rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Iskolakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, általános - vagy 

középiskolás gyermek saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és ” 

(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati 

rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Képzésre tekintettel települési támogatásra jogosult a nappali felsőoktatásban résztvevő 

kérelmező saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 

4. § 

Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közeli hozzátartozó eltemettetésére tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 

5. § 

Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Települési támogatásra jogosult  

a) az az időskorú személy, aki a kérelem benyújtásakor a 65. életévét betöltötte, valamint  

b) a kérelem benyújtásakor a 18. életévét be nem töltött gyermek szülője,  

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot” 



6. § 

Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Gyógyszerkiadások viselésére tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, és” 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       dr. Szabó Tímea 

       polgármester       címzetes főjegyző 

 

 

A kihirdetés napja:  

 

 

       dr. Szabó Tímea 

       címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


