
 

 
2017. november 16. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

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

szabályozásáról 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. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokat.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 26. §-a értelmében a 
képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 
rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli 
támogatásokat is megállapíthat.  
 
Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, 
milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési 
jogkörébe tartozik.  
 
A települési támogatás forrása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény alapján a „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” 
előirányzatán belül biztosított volt.  
Az előirányzat felhasználásának felülvizsgálata során megállapításra került, hogy lehetőség van 
egyszeri karácsonyi támogatásban címén rendkívüli települési támogatás nyújtására. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy egyszeri rendkívüli települési támogatásban részesítsük a 
költségvetési előirányzat maradványa terhére a Vámosszabadin állandó lakóhellyel rendelkező, 65 
éven felüli idős személyeket, továbbá a 12 év alatti magyar állampolgárságú gyermekek 5.000.- 
Ft/fő összegben. 
 
 
Vámosszabadi, 2017. november 13. 
 
            
        Domjánné dr. Fehérvári Diána  
          aljegyző 
 
 
  



T E R V E Z E T 
 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

…/2017. (XI…..)  

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/C és 11/D. §-okkal egészül ki: 

 

„Hatvanöt év felettiek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott támogatás 

11/C. § (1) A képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben előirányzott összegben – a hatvanöt év feletti 
lakosok részére karácsonyi ajándékutalványt adhat. 

(2) Ajándékutalványra jogosult minden vámosszabadi lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-
ig a hatvanötödik életévét betölti. 

(3) Jogosultság szempontjából vámosszabadi lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti 
személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Vámosszabadin lakóhelyet létesítenek.  

(4) A fel nem használt ajándékutalványokat a képviselő-testület rendkívüli támogatásként felhasználhatja.  

 

Tizenkét év alatti gyermekek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott 
támogatás  

11/D. § (1) A képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben előirányzott összegben – a tizenkét év alatti 
gyermekek részére karácsonyi ajándékutalványt adhat. 

(2) Ajándékutalványra jogosult minden vámosszabadi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgár 12 év alatti 
gyermek. A jogosultság megállapításakor azokat a gyermekeket lehet figyelembe venni, akik a tárgyév végéig, a 
tárgyévben töltik be a tizenkettedik életévüket. 

(3) Jogosultság szempontjából vámosszabadi lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti 
személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Vámosszabadin lakóhelyet létesítenek.  

(4) A fel nem használt ajándékutalványokat a képviselő-testület rendkívüli támogatásként felhasználhatja.” 

 

 



 

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.                   .     Kató Mária 

                                                                                                      jegyző       

       

 


