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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén alkotta meg a települési támogatásokról szóló 
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A rendelet szerint a 
szociálisan rászoruló családok jelenleg rendkívüli települési támogatást, elhunyt 
eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatást, a gyermek születéséhez 
kapcsolódó települési támogatás, továbbá a 2016. szeptemberi módosítást követően pedig 
települési iskoláztatási támogatást igényelhetnek.  
A 2017. évi időarányos költségvetésünket áttekintve megállapítottuk, hogy még több 
százezer forintnyi összeg áll rendelkezésünkre szociális kiadásokra. Javaslom ezért, hogy a 
települési iskoláztatási támogatásban részesíthető gyermekek körét terjesszük ki az 
általános iskolás kor alatti gyermekekre is, továbbá a megállapítható támogatás felső 
határát emeljük 30.000.- Ft-ra. Természetesen ez nem jelenti a konkrét támogatási 
összegek 30.000,- Ft-ra történő emelését, de a Képviselő-testület mozgástere nagyobb 
lenne az összeghatár emelése által. Az Ör. 5/A. alcímét a jogosultak körének változása 
miatt „Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatás”-ra javaslom módosítani.   
A népesség-nyilvántartás 2017. július 31-i adatai szerint a 0-6 év közötti korosztály 
létszáma Raposkán 13 fő, a 6-18 éves közötti korosztály létszáma 33 fő, a 18. életévét már 
betöltött, de középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek száma 3-5 fő közé 
becsülhető, miután erre vonatkozó nyilvántartásunk nincs. Összesen tehát mintegy 50 fő 
támogatásának igénye merülhet fel ebben a tanévben. 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni 
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja, és __/2017. (_._) számon rendeletei 
közé iktatja. 
 

Tapolca, 2017. augusztus 7. 
                        Bolla Albert 
          polgármester 



 
 

RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
_/2017 (_._.) rendelete 

 
a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 3/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 10. § (2) bekezdés d) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„d) gyermek neveléséhez kapcsolódó támogatás.” 
 

2. § 
 
Az Ör. a következő 5/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:  
5/A. Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatás 
 

3. § 
 
Az Ör. 15/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 (1)  Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatásra jogosultak azok a gyermeket nevelő 

családok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő esetében az 500 %-át. A 
támogatásra a középiskolai tanulmányaik végéig jogosultak a gyermekek.   

(2)  A támogatás iránti kérelmet gyermekenként évente egy alkalommal, augusztus 01-től 
szeptember 30-ig lehet előterjeszteni. 

(3)  A gyermek neveléséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként kerül meghatározásra. 
A támogatás mértéke gyermekenként 5.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig terjedhet. 

 
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Raposka, 2017. augusztus 10. 

 
 
 
 
   Bolla Albert     dr Németh Mária Anita 
    polgármester                    jegyző 
 

 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható 
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy az általános iskolás, illetve középiskolás 
gyermeket nevelő családokon túl az iskolai korosztálynál fiatalabb gyermeket nevelő családok   
új támogatási formaként gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatást kérhetnek. A 
rendelet-tervezet így a gyermeket/gyermekeket nevelő családok anyagi terhein tervez 
enyhíteni. Új elem, hogy a települési támogatás mértékének a felső határa is emelkedik. A 
jogosultak körének bővítése lehetővé teszi, hogy a régi szabályozás szerint támogatásra nem 
jogosult ügyfél is kapjon gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatást. Az emelt 
összeg és a bővülő jogosultak köre nyilvánvalóan nagyobb önkormányzati kiadást 
eredményez. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet okoz, hiszen a többféle támogatásra 
nyilván a jelenleginél több kérelem is érkezik. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szociális 
kiadásokra folyósított, de fel nem használt központi költségvetési támogatást vissza kell utalni 
az államkincstárnak. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 


