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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. 
 
A jövedelmek emelkedésének üteme, valamint 2020. évben az önkormányzat szociális 
kiadásainak mértéke, indokolttá tenné az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) több rendelkezésének 
módosítását.  
Az 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint: a települési 
önkormányzat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rendeletben szabályozza. 
 
A jövedelemhatárok 5 %-kal történő megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak 
körének szinten tartását, minimális bővítését az alábbi szociális rászorultság alapján járó 
ellátásoknál: 

- rendkívüli települési támogatás, 
- temetési segély, 
- gyógyszertámogatás,  
- lakásfenntartási támogatás. 

 
Bajnóczi János „Kiszombori gyermekek hátrányos megkülönböztetése” tárgyú 2020. január 
6-án benyújtott képviselői indítványában a R. módosítását kezdeményezte, a településen élő 
és nem a kiszombori általános iskolába, óvodába és bölcsődébe járó gyermekek karácsonyi 
támogatása ügyében. 
Az R. 22. §-ában szereplő „Gyermekek karácsonyi támogatása” a rendelet-tervezetben 
módosításra került képviselői indítvány és a Képviselő-testület Szociális Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) előzetes véleményezése 
alapján. Az előzetes egyeztetés alapján a nem a kiszombori általános iskolába, óvodába és 
bölcsődébe járó szociálisan rászorult gyermekek támogatására is lehetőséget biztosít az R. a 
módosítás elfogadása esetén. 
 
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő 
módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.  
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. február 19.  

Tisztelettel: 
 
 
 

 
Szirbik Imre 
alpolgármester  



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2020. (______) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
8/2018.(II. 28.) 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 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet 31. § 
(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 8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A rendkívüli települési támogatás annak adható,  

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 47.500 Ft-ot,  
b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 52.500 Ft-ot, 
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a 68.500 Ft-ot  

nem haladja meg.” 
 

2. § 
 
Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A temetési segély nem állapítható meg annak, 

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 95.000 Ft-ot,  
b) egyedül élő esetén pedig a 115.000 Ft-ot.” 

 
3. § 

 
Az R. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 71.000 Ft-ot, 70. életévét 
betöltött kérelmező esetén a 78.000 Ft-ot, egyedülálló esetén pedig a 85.000 Ft-ot nem haladja 
meg,” 
 

4. § 
 
Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az eseti gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem 80.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 110.000 Ft-ot nem haladja meg.” 



5. § 
 

Az R. 17. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) A lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 290 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
 

(4) Egyszemélyes háztartásban – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - lakásfenntartási 
támogatásra jogosult az a személy, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át, és vagyona nincs.” 
 

6. § 
 
Az R. 22. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete évente egy alkalommal támogatást nyújthat 
– hivatalból – természetbeni ellátás formájában Kiszombor közigazgatási területén élő 

a) a településen lévő általános iskolába, óvodába vagy bölcsődébe járó,  
b) a településen kívüli intézménybe járó 16 év alatti általános iskolás, óvodás vagy 6 

hónapos kor feletti bölcsődés korú 
szociálisan rászorult gyermekek részére karácsonyra. 
 

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő gyermekek esetében az iskolába, óvodába járást a 
szülőnek igazolni kell az intézmény által kiállított igazolással.  

 

(3) A támogatás megállapításáról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Szociális, 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság dönt.  

 

(4) 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. 

 

(5) A gyermekek karácsonyi támogatásának formája: élelmiszer-, vagy ajándékcsomag.  
 

(6) A gyermekek karácsonyi támogatásának értéke jogosultanként legfeljebb 3.500 Ft. 
 

7. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 

Szirbik Imre sk.     Tenczerné Bajusz Ilona sk. 
alpolgármester          jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________ 
    

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten 
marad, a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők nem kerülnek ki a támogatottak közül 
kisebb jövedelem emelkedés miatt. 
 
Gazdasági hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten 
marad, ezért nincs jelentős hatása. 
  
Költségvetési hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten 
marad, ezért nincs jelentős hatása. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, módosításának, 
valamint ellenőrzésének szabályait. 
A támogatásban részesített személyek korábbi évi számának a megtartása – a nyugdíjak és a 
bérek emelkedését figyelembe véve – indokolttá teszi a jogosultsági határok emelését.  
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján önkormányzati képviselői indítvány 
érkezett az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018.(II. 28.) önkormányzati 
rendelet 22. §-ának módosítására. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2020. február 19.  
 
 
 

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 



INDOKOLÁS 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
A jövedelmek emelkedésének üteme, valamint 2020. évben az önkormányzat szociális 
kiadásainak mértéke, indokolttá tenné az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) több rendelkezésének 
módosítását.  
Az 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint: a települési 
önkormányzat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rendeletben szabályozza. 
 

A jövedelemhatárok 5 %-kal történő megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak 
körének szinten tartását, minimális bővítését az alábbi szociális rászorultság alapján járó 
ellátásoknál: 

- rendkívüli települési támogatás, 
- temetési segély, 
- gyógyszertámogatás,  
- lakásfenntartási támogatás. 

 

Az R. 22. §-ában szereplő „Gyermekek karácsonyi támogatása” a rendelet-tervezetben 
módosításra került képviselői indítvány és a Képviselő-testület Szociális Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága előzetes véleményezése alapján. Az előzetes egyeztetés 
alapján a nem a kiszombori általános iskolába, óvodába és bölcsődébe járó szociálisan 
rászorult gyermekek támogatására is lehetőséget biztosít az R. a módosítás elfogadása esetén. 
 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet 31. § (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 módosítás társadalmi és szakmai célja az, hogy a szociálisan rászorult támogatottak köre -
a jövedelmek, leginkább a nyugdíjak minimális növekedése miatt - ne csökkenjen, így a 
legkisebb jövedelmű családok, egyedül élők támogatására maradjon lehetőség. 
 
A rendelet módosításnak jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs, az adminisztratív 
terhek nem nőnek. 
 

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. 
 

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni. 
 
Kiszombor, 2020. február 19. 
 
 

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 


