
Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 

18/2015 (XII.10.) önkormányzati rendelete  

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a további-

akban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, vala-

mint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.24.) önkormányza-

ti rendelet  (továbbiakban Rendelet )módosításáról alábbi rendeletet alkotja:  
 

 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 18. §-a  kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel:  

 (10) Az Önkormányzat  képviselő-testülete beiskoláztatási és óvodáztatási támogatást nyújt-

hat a helyi általános iskolába és óvodába járó Pölöske községben bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére jövedelemvizsgálat és vagyonvizsgálat 

nélkül. A támogatás mértékéről, az éves költségvetés függvényében, külön határozattal dönt a 

képviselő-testület.  

 

 

2. § 

E rendelet a 2015. december 10. napján lép hatályba.,a kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Kelt: Pölöske, 2015. december 10. 

 

 

 

Tóth Tivadar Kanizsai Mónika 

polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

2015. december 10. 17.00 óra.  

 

 

Kanizsai Mónika 

jegyző 



 2 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015 (XII.10.) önkormányzati rendelete  
 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 
 

A rendelet tervezet címe:  

 

 

 
 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 

 /2015 (II..) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 

(II.24.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása:  

 

 

Az egyes ellátások a továbbiakban nem érhetők el a tele-

pülésen élők részére, ugyanakkor a központilag meg-

szüntetett ellátás, mint pl: lakásfenntartási támogatás 

csökkentett összeggel, de biztosítva van a rászorulók ré-

szére. A szociális kölcsön kikerül az ellátások közül, 

ugyanakkor a gyermek születése, házasságkötés támoga-

tása plusz ellátási formákat jelent, valamint az egyes el-

látásoknál a jövedelemhatárt meg kellett emelni Új 

elemként került bele a karácsonyi élelmiszercsomag.  

Költségvetési hatása: 

 

 

Az eredeti rendelethez képest előirányzat növekedést je-

lent. Előzetes számítás szerint kb  600 ezer forint több-

lettámogatást 

Környezeti, egészségi következményei: 

 

 

-nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása  

 

 

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szüksé-

gesek 

Egyéb hatása: 

 

 

Nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

 

 

Törvényi kötelezettség 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható 

következmények:  

 

Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása 

A rendelet alkalmazásához  szükséges feltételek:   

Személyi:     nincs 

Szervezeti:    nincs 

Tárgyi:   nincs 

Pénzügyi: nincs  

 

 

 
Tóth Tivadar 
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Előterjesztés 

 

Pölöske Község Önkormányzata 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős 

mértékben átalakul. Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendelet-

alkotási kötelezettségét is. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-

ló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lé-

pő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkor-

mányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyúj-

tott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, ki-

fizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. feb-

ruár 28-áig kellett megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezett-

ségének korábbi rendelete módosításával, illetve új rendelet megalkotásával is 

eleget tehet. Az alábbi segédlet célja, hogy elősegítse az önkormányzatok rende-

letalkotási feladatának végrehajtását a 2015. március 1-jén hatályba lépő szabá-

lyozással összhangban. 2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, 

adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a mél-

tányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül 

az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti szabályokban foglaltak 

kivételével – ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem 

lehetséges. (Az átmeneti szabályokról 2014. év végén tájékoztató került meg-

küldésre az önkormányzatok részére.) Az önkormányzatok által biztosított ellá-

tás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támoga-

tás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletük-

ben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési 

támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan 

beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a 

gyógyszer-kiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátra-

lékot felhalmozó személyek részére. Lehetőségük van tehát az önkormányzat-

oknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgál-

tatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj támo-

gatási céljainak megfelelő ellátási formákat állapítsanak meg a települési támo-

gatás keretein belül. Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési 

támogatás a fenti célokon túl bármely más, az önkormányzat által támogatandó-

nak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. Az Szt. a települési támogatás jogosult-
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sági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendelet-alkotás során 

azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, 

család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. 

Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek 

teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mér-

tékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

 2 Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a lét-

fenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszako-

san vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli te-

lepülési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a 

létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az 

ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  

 

A korábban a fentiek alapján megalkotott rendeletbe beépítésre kerülne a helyi 

iskolába, óvodába járó gyermekek támogatása, ami eddig nem volt bent a helyi 

rendeletbe, de úgy véli, hogy szükséges ezt a fajta támogatást is beépíteni a he-

lyi támogatás rendszerébe.  

 

A fentiek alapján javaslom a rendelet megalkotását. 

 

Pölöske, 2015. december 4. 

 

 

   Tóth Tivadar 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015 (XII.......) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

3/2015(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet tervezet címe:  

 

 

 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 

 /2015 (XII..) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásokról szóló 3/2015 

(II.24.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

 
Társadalmi-gazdasági hatása:  

 

 

Az egyes ellátások a továbbiakban nem érhetők el a tele-

pülésen élők részére, ugyanakkor a központilag meg-

szüntetett ellátás, mint pl: lakásfenntartási támogatás 

csökkentett összeggel, de biztosítva van a rászorulók ré-

szére. A szociális kölcsön kikerül az ellátások közül, 

ugyanakkor a gyermek születése, házasságkötés támoga-

tása plusz ellátási formákat jelent, valamint az egyes el-

látásoknál a jövedelemhatárt meg kellett emelni Új 

elemként került bele a karácsonyi élelmiszercsomag, va-

lamit a helyi óvodába, iskolába járó gyermekek támoga-

tása 

Költségvetési hatása: 

 

 

Az eredeti rendelethez képest előirányzat növekedést je-

lent. Előzetes számítás szerint kb  600 ezer forint több-

lettámogatást 

Környezeti, egészségi következményei: 

 

 

-nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása  

 

 

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szüksé-

gesek 

Egyéb hatása: 

 

 

Nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

 

 

Törvényi kötelezettség 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható 

következmények:  

 

Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása 

A rendelet alkalmazásához  szükséges feltételek:   

Személyi:     nincs 

Szervezeti:    nincs 

Tárgyi:   nincs 

Pénzügyi: nincs  

 

 

 
Tóth Tivadar 
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Előterjesztés 

 

Pölöske Község Önkormányzata 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős 

mértékben átalakul. Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendelet-

alkotási kötelezettségét is. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-

ló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lé-

pő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkor-

mányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyúj-

tott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, ki-

fizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. feb-

ruár 28-áig kell megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettsé-

gének korábbi rendelete módosításával, illetve új rendelet megalkotásával is 

eleget tehet. Az alábbi segédlet célja, hogy elősegítse az önkormányzatok rende-

letalkotási feladatának végrehajtását a 2015. március 1-jén hatályba lépő szabá-

lyozással összhangban. 2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, 

adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a mél-

tányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül 

az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti szabályokban foglaltak 

kivételével – ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem 

lehetséges. (Az átmeneti szabályokról 2014. év végén tájékoztató került meg-

küldésre az önkormányzatok részére.) Az önkormányzatok által biztosított ellá-

tás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támoga-

tás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletük-

ben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési 

támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan 

beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a 

gyógyszer-kiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátra-

lékot felhalmozó személyek részére. Lehetőségük van tehát az önkormányzat-

oknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgál-

tatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj támo-

gatási céljainak megfelelő ellátási formákat állapítsanak meg a települési támo-

gatás keretein belül. Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési 

támogatás a fenti célokon túl bármely más, az önkormányzat által támogatandó-

nak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. Az Szt. a települési támogatás jogosult-
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sági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendelet-alkotás során 

azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, 

család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. 

Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek 

teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mér-

tékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

 2 Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a lét-

fenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszako-

san vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli te-

lepülési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a 

létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az 

ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  

 

A korábban a fentiek alapján megalkotott rendeletben szükséges volt pontosíta-

ni a jövedelemhatárt, a hatáskört, illetve új elemként került bele a karácsony 

előtti élelmiszercsomag.  

 

 

 

 

A fentiek alapján javaslom a rendelet megalkotását. 

 

Pölöske, 2015. április 21. 

 

 

   Tóth Tivadar 


