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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. novemberi ülésére 
 

Tárgy:  az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a 
  gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről önkormányzati rendelet alkotása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényt (továbbiakban: Szt.) módosította az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, melynek 6. §-a értelmében a Képviselő-testületnek 
legkésőbb 2013. december 31. napjáig meg kell alkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.  
Ezen jogalkotási kötelezettség tudatában terjesztettem be a Képviselő-testület előző ülésére a 
hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata napirend keretében a tárgyi két rendelet 
módosítására irányuló kezdeményezésemet, melyet határozatával elfogadott a Képviselő-testület, 
melynek végrehajtási időpontjaként legkésőbb 2013. decemberi ülését határozta meg. 
Az Szt. 45. §-át módosító törvény által bevezetett új segélyezési elnevezés:  önkormányzati segély, amely 
az eddigi  

- átmeneti segély, 
- temetési segély  
mint szociális ellátások 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
mint gyermekvédelmi ellátás 

összevonásával   jött létre, megtartva annak korábbi lényegi tartalmi elemeit, tehát az önkormányzat által 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben és az 
önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti alapellátásokról szóló 32/2012. (XII. 14.) önkormányzati 
rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek melletti pénzbeli és/vagy természetbeni ellátások 
rendjét szabályozva.  
Az eddigi 3 segélyből összeállt önkormányzati segély továbbra is eseti vagy havi rendszerességgel állapítható 
meg azoknak a személyeknek, akik önmaguk vagy családjuk létfenntartását más módon nem tudják megoldani. 
Az önkormányzati segély megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó családi  jövedelemhatár nem lehet alacsonyabb 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál az Szt. szerint, melyhez viszonyítva jelenleg 
kedvezőbb az önkormányzat rendelete szerinti bírálati szempont. Az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése irányadó előirányzatát tekintve nagyobb a szociális segélyre szorulók aránya és  a szociális 
segélyek címen való kifizetés teljesítése – központi költségvetési támogatás melletti saját forrás terhére 
– nem teszi lehetővé magasabb jövedelemküszöb megállapítását 2014. évre, ezért az Szt-ben írt 
határérték szerint javaslom azt megszabni. 
Az Szt. akként rendelkezik, hogy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-
ánál, amely azonos a korábbi temetési segélynél megadott mértékkel, melyet javaslok ekként hatályban 
tartani. 
A természetbeni ellátás nyújtásának módja az Szt.-ben kibővült az Erzsébet utalvánnyal, az ügyintézési határidőt 
pedig 15 napban határozta meg a jogalkotó. Ezen ellátási formán belül kezdeményezem a Kistérségi 

  



Startmunka mintaprogramban  közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági termények (zöldségfélék, 
annak feldolgozott változata, stb.) térítésmentes átadása lehetősége bevonását a szociálisan rászorulók számára, ezen 
önkormányzati segély bírálatakor. 
Az önkormányzati segély ügyében beadott kérelmek bírálatára döntést a Képviselő-testület, vagy általa 
önkormányzati rendeletben rögzítetten, átruházott hatáskörben eljáró testület (pl. illetékes bizottság,) 
vagy személyek (pl. polgármester, jegyző) hozhat.  
A jelenleg hatályos két önkormányzati rendeletben szabályozott szociális ellátási formák esetében a 
Képviselő-testület a Polgármesterre ruházta át az átmeneti és temetési segély megállapítása jogát, valamint a 
köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett számára előírt fizetési kötelezettség alóli mentesítés meghatározását.  
Továbbra is indokoltnak tartom –az ügymenet gyorsasága, a közvetlen ügyintézés, ezáltal a szociálisan 
rászorulók számára nyújtott ellátás  időben való biztosítása érdekében- az önkormányzati segély elbírálása 
hatáskörének Polgármester úrra való átruházását.  
A méltányosságból megállapítható közgyógyellátás ügyintézését az eddig jegyzői hatáskörből a Képviselő-testület 
hatáskörébe utalta a központi jogalkotó, melynek átruházását kezdeményezem akként, hogy továbbra is 
jegyzői hatásköre tartozzon annak bírálata, egyrészt a település lakossága ehhez szokott, másrészt a fent 
írtak miatti rugalmasabb ügyintézési lehetőség okán. 
A közfeladatok ellátása hatáskörének átruházását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése akként teszi lehetővé, hogy a Képviselő-testület szerveire: - 
melybe beletartozik az önkormányzat bizottságán túl a polgármester és a jegyzői is - engedi mind az 
önkormányzati, mind az önkormányzati hatósági ügyek átruházását akkor, ha arra a Képviselő-testület 
felhatalmazást ad.  
Egy adott feladat hatáskörének átruházására alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 19. § (2) bekezdésében írtakat is, 
hiszen az önkormányzati segély hatósági eljárásának lefolytatására a Ket. szabályait kell irányadónak tekinteni. 
A gyermekjóléti alapellátás keretében eddig nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek 
bírálati joga a Polgármester urat illette, mint átruházott hatáskör, melyet a fent írt indokok alapján nem 
célszerű megváltozatni, ezért annak átruházott hatáskörben való megtartását javaslom.  
 
Tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti alapellátásról szóló önkormányzati rendeletből kikerült a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az szociális ellátásként önkormányzati segélyként jelenik meg, 
kiüresedik ezen önkormányzati rendelet, melyet célszerű egy önkormányzati rendeletben szabályozni. 
 
A gyermekétkeztetés (óvodai és iskolai egyaránt) költségei fedezetére adott központi feladat-finanszírozás 
teljes-körűen annak ellenére sem fedi le az összes felmerülő kiadásokat, hogy jelentős mértékben 
(legalább 50 %-kal) nőtt a központi költségvetésből kapott támogatás összege az előző évekhez képest. 
Jelenleg a Start-programban közfoglalkoztatásban előállított termékek térítésmentes átadásával 
enyhíthető a gyermekétkeztetést bonyolító önkormányzati társaság és ezáltal az önkormányzat 
vesztesége és a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek szülei anyagi terhe, mivel évek óta nem emelkedett az 
intézményi térítési díjak összege. Ez a helyzet jövőre már nem tartható, mivel az önkormányzat gazdasági 
társasága eddigi nyereséges ivóvíz-ellátási tevékenysége megszűnik, viszont feladata marad a 
veszteséges ágazatként jelentkező gyermekétkeztetés, változó jogszabályi háttérrel, mintaétrend 
bevezetésével, konyhai eszközök cseréjével, melyhez központi költségvetési támogatás nem párosul. 
Az idei évben kedvezően alakul az infláció mértéke, jövőre változhat az élelmiszerek ÁFA-ja, viszont a 
működési költségek (villany, gáz, víz, stb.) emelkedése jövő év tavaszára intézményi térítési díj emelést vonhat 
maga után, melyre az 2014. évi önkormányzati és hivatali költségvetés beterjesztésekor teszek javaslatot, 
addig a hatályos önkormányzati rendeletben rögzített térítési díj mértékét javaslom hatályban tartani. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 



Indítványozom ezen előterjesztés, ahhoz csatolt önkormányzati rendelet-tervezet, előzetes 
hatásvizsgálat és indokolás megvitatását és az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrzési, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság véleménye figyelembevételével annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. november 21. 
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          Kató Pálné 
             jegyző 


