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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
központi támogatása, valamint a támogatás felhasználásának szabályai lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy az önkormányzat a település lakossága szélesebb körének nyújtson szociális ellátást. 
 

Az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület – az e törvényben és a 
települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást 
állapít meg.   
 

A szociális rendeletünk tartalmazza az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokat.  
Az Szt. 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 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásának felülvizsgálata során megállapításra 
került, hogy lehetőség van egyszeri karácsonyi támogatás címén települési támogatás nyújtására. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évtől nem csupán a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére biztosított karácsonyi 
csomagot, hanem minden olyan gyermek részére 1.000,- Ft/fő értékben, aki a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén lévő iskolába, óvodába és bölcsődébe jár. 
Ezzel egyidejűleg biztosította az ajándékozással kapcsolatos többletköltségek fedezetét is. 
 
A rendelet jelenlegi módosításával csak  

a más településen lakó gyermekek (jelenleg 46 általános iskolás),  
a beiskolázási, nevelési év kezdetének támogatására nem jogosult általános iskolások (20 

gyermek), valamint  
az ingyenes gyermekétkeztetésben nem részesülő bölcsődés (2) és óvodás (6) 

kisgyermekek részére juttatott karácsonyi ajándékcsomagok nem minősülnének települési 
támogatásnak. Ezen gyermekek részére ajándékként, az ajándékozással kapcsolatos 
többletköltségek megfizetése mellett lehet a karácsonyi csomagot biztosítani. 
 
 



A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő módosító 
rendelet-tervezetet a testületi ülés előtt tárgyalja és a Képviselő-testületnek a véleményét 
továbbítja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. október 26.  

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
     polgármester 



TERVEZET! 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2017. (______) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) 
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 6.§ (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:  
 „i) gyermekek karácsonyi támogatása.”  
 

2. § 
 
Az R. 6.§ (2) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki: 
 „ bc) a gyermekek karácsonyi támogatására;” 
 

3.§ 
 
Az R. 14.§ (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 „e) gyermekek karácsonyi támogatása.” 
 

4.§ 
 
Az R. a következő 19/B. §-sal egészül ki: 

 
„6. Gyermekek karácsonyi támogatása 

19/B.§ 
 
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete évente egy alkalommal támogatást nyújthat – 

hivatalból – természetbeni ellátás formájában Kiszombor közigazgatási területén élő és a 
településen lévő általános iskolába, óvodába vagy bölcsődébe járó szociálisan rászorult 
gyermekek részére karácsonyra. A támogatás megállapításáról a képviselő-testülettől 
átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság 
dönt. 

(2) Az (1) bekezdés alapján szociálisan rászorultnak kell tekinteni azon gyermeket,  
a) akire tekintettel a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) 



önkormányzati rendelet 5. §-a alapján támogatás került megállapításra a 
tárgyévben,  

b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy 
c) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 21/B. § (1) bekezdése alapján ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 
részesül. 

(3) A gyermekek karácsonyi támogatásának formája: élelmiszer-, vagy ajándékcsomag.  
(4) A gyermekek karácsonyi támogatásának értéke jogosultanként legfeljebb 3.500 Ft. 

 
 

5. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________. 
    
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2017. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: kedvező a hatása, hogy újabb támogatási formát állapít meg, mely a 
gyermekeket személyesen érinti és nem csak a szülőkön keresztül. 
 
Gazdasági hatás: nincs jelentős hatása. 
  
Költségvetési hatás: a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak központi támogatása, valamint a támogatás 
felhasználásának szabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat a település 
lakossága szélesebb körének nyújtson szociális ellátást, a költségvetésben az előirányzat 
adott. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 18. § -a alapján a jegyző a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság 
megállapítása, az ellátások biztosítása céljából nyilvántartást vezet, erre tekintettel nő.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) 
bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a települési 
támogatások keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátás 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait. A rendelet módosításával meghatározottá válik a karácsonyi csomagok 
kiosztásánál a szociálisan rászorult gyermekek köre. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2017. október 26. 
 
 
 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2017. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
központi támogatása, valamint a támogatás felhasználásának szabályai lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy az önkormányzat a település lakossága szélesebb körének nyújtson 
szociális ellátást. 
 

Az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület – az e törvényben és a 
települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást 
állapít meg.   
 

A szociális rendeletünk tartalmazza az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokat.  
 

A 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásának felülvizsgálata során megállapításra 
került, hogy lehetőség van egyszeri karácsonyi támogatás címén települési támogatás 
nyújtására. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és 
gyermekvédelmi ágazatot érintő rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottságával. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2017. október 26. 
 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 


