
 

 
2019. augusztus 29. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

2. napirendi pont – Tájékoztatás törvényességi felhívásról, a szociális rendelet 
módosítása;  
Előadó: Ambrus Gellért polgármester; 
 
Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2019.07.05. napján GYB-04/879-1/2019. számon törvényességi felhívás érkezett a Gy-M-S 

Megyei Kormányhivataltól a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2015. (II.26.) Önk. rendelet kapcsán.  

A törvényességi kifogásban tett észrevételek összefoglalva: 

- az iskolakezdési támogatás rászorultságtól függetlenül, jövedelmi és vagyoni 

viszonyoktól függetlenül biztosított , 

- a házasságkötési támogatás rászorultságtól függetlenül, jövedelmi és vagyoni 

viszonyoktól függetlenül biztosított , 

- a 65. év felettiek karácsonyi utalványa rászorultságtól függetlenül, jövedelmi és 

vagyoni viszonyoktól függetlenül biztosított , 

- 12. év alatti gyermekek karácsonyi utalványa rászorultságtól függetlenül, a család 

jövedelmi és vagyoni viszonyoktól függetlenül biztosított , 

A képviselő-testület a juttatások tekintetében dönthet: 

a.)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével és az alapján rászorultsági alapon juttathat települési támogatást 

(ez esetben a szociális ellátásokra fordítható normatívát használja fel) vagy, 

b.) az Alaptörvény rendelkezési szerint rendeletet alkot és nem rászorultsági alapon 

meghatározza támogatás összegét, módját stb. (ez esetben a szociális ellátásokra 

fordítható normatívát nem használhatja fel) 

Javaslatom szerint a szociális ellátásokra fordítható központi költségvetésből érkező 

normatívát érdemes e célra felhasználni.  

A rászorultság megítélése szubjektív, így az alábbiakat javasolom:  

- az iskolakezdési támogatás akkor adható, ha a törvényes képviselő kérelme alapján 

megállapítható, hogy  

a.) a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja mega 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át, vagy a gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 850 %-át, 

b.) a három- vagy több gyermeket nevel a család, 

c.) tartósan beteg gyermeket nevel a család. 



- a házasságkötés alkalmával adható támogatás akkor adható, ha a kérelmező kérelme alapján 

megállapítható, hogy  

a.) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja mega mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át, vagy egyedülálló szülő esetében a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 850 %-át, 

b.) a három- vagy több gyermeket nevel a család, 

c.) tartósan beteg gyermeket nevel a család. 

- A hatvanöt év felettiek részére karácsonyi ajándékutalványra jogosult minden olyan 

vámosszabadi lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a hatvanötödik 

életévét betölt és kérelme alapján megállapítható, hogy a kérelmező családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja mega mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

800 %-át, vagy egyedülálló esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

850 %-át, 

- a tizenkét év alatti gyermekek részére karácsonyi 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 töltik be legfeljebb a tizenkettedik életévüket és a törvényes képviselő kérelme alapján 

megállapítható, hogy  

a.) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át, vagy egyedülálló szülő esetében a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 850 %-át, 

b.) a három- vagy több gyermeket nevel a család, 

c.) tartósan beteg gyermeket nevel a család. 

 

/ öregségi nyugdíj legkisebb összege: 25,500.- Ft./ 

 

Határozati javaslat: 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/879-1/2019. számú 

törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért, és a jogszabálysértő állapot 

megszüntetése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: 

2. a törvényességi felhívásban tett megállapítások szerinti tartalommal szavaz a szociális 

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

módosításáról. 

3. felkéri Ambrus Gellért polgármestert, hogy a határozatról és a megtett intézkedésről a 

Kormánymegbízottat tájékoztassa. 

Felelős: Ambrus Gellért polgármestert  

Határidő: 2019. szeptember 6. 
 
 
Vámosszabadi, 2019. 08. 23. 
            
        Ambrus Gellért polgármester sk.  


