
 

 
2017. június 22. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

3. napirendi pont - Döntés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző; 

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztésemet a Képviselő-testület előzetes véleményalkotása figyelembevételével, a 
képviselők által tett javaslatok alapján készítettem el. 
 
Ahogy arról már korábbi testületi ülések alkalmával szó volt, a vámosszabadi tagiskola vonzóvá 
tétele érdekében a Vámosszabadi Község Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a 
Vámosszabadin tanuló gyermek és családjuk a lehetőségekhez képest a legtöbb támogatást 
megkapjanak, elsősorban az iskolakezdéshez kapcsolódóan. A támogatás formája anyagi 
természetű juttatás, amelyet tanszervásárlási utalvány formában kíván a családok részére nyújtani. 
Az iskoláskorú gyermekek segítése mellet szintén fontos, hogy a településen élő idősek is 
támogatásban részesüljenek, lehetőség szerint a karácsonyi időszakot megelőzően.  
A rendelkezésre álló költségvetési forrás előreláthatólag biztosított mindkét korcsoport 
támogatását tekintve, azonban jelen módosítás most csak az iskolakezdési támogatás rendeleti 
szabályozását célozza. A képviselő-testület tervei szerint legkésőbb ez év novemberében ismét 
módosításra kerül a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet, amikor a testület az idősebb korosztály részére a 
rendelkezésre álló keretösszeg pontos ismeretében határozza meg támogatás mértékét és 
formáját. A kétlépcsős módosítás indoka, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg 2017. év végéig 
felhasználható maradványösszege október végén, november elején pontosítható.  
 
Vámosszabadi, 2017. június 19. 
 
            
        Domjánné dr. Fehérvári Diána  
          aljegyző 
 
 
  



T E R V E Z E T 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

 …/2017. (VI.23.)  

önkormányzati rendelete 

 a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) 

bekezdése, 26. §-a, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 45.§ (1) és (7) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 

132.§ (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:     

 

1.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) az alábbi 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § (1) A gyermeket nevelőcsaládok anyagi terheinek enyhítése érdekében iskolakezdési 

támogatást biztosít a Vámosszabadin működő általános tagiskolában tanulmányokat folytató 

tanuló szülője, gondviselője, törvényes képviselője részére. 

(2) A támogatás összege és formája: iskolás gyermekenként 35.000.- Ft értékű 

tanszervásárlási utalvány a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül.  

(3) A támogatás kifejezetten iskolázási célra fordítható.   

(4) A támogatásként nyújtott utalványok átadási határideje: augusztus 31. 

(5) A támogatásként nyújtott utalványok értékét vissza kell fizetni, amennyiben a tanév közben 

a gyermeket más oktatási intézménybe átíratják, kivéve, ha az átíratás szakértő által 

megállapított sajátos nevelési igény miatt történik.” 

 

Záró rendelkezések 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A R. módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

      Lizákné Vajda Lívia                               Kató Mária 

          polgármester                                     jegyző 

 

Záradék 

A rendelet kihirdetve: 

Vámosszabadi, 2017. június 23.     Kató Mária 

                                                                                                      jegyző                                                                                                    


