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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 2018. 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 vagy a 10 év alatti magyar állampolgárságú gyermekek 5.000.- Ft/fő 
összegben.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy ha úgy dönt, hogy a 10. év alatti gyermekeket kívánja 
támogatásban részesíteni, akkor ahhoz a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról 
szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet módosítani kell (ld. melléklet). 
A rendelet módosítása mindenképpen indokolt, mivel a házasságkötés támogatásra vonatkozó 
jogszabályhely alkalmazhatósága nem megfelelő, ezért a szövegezés pontosításra szorul. A támogatás 
tartalma változatlan marad. 
Ugyancsak pontosítani kell a házi segítségnyújtást szabályozó rendelkezést. A házi segítségnyújtás 
településünkön térítésmenetes, azonban ennek deklarálását a szociális rendeletben meg kell jeleníteni.  
 
 
Vámosszabadi, 2018. november 13. 
 
            
        Domjánné dr. Fehérvári Diána  
          aljegyző 


