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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
 

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról és a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja méretékéről szóló rendelet-tervezethez 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott szociális 
ellátásról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 
méretékéről szóló 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete megalkotása óta eltelt idő alatt kiadott 
központi jogszabályokban foglaltaknak már nem felel meg, ezért elkerülhetetlen annak felülvizsgálata, 
amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az 
önkormányzat hatályos SZMSZ-e 19. § (8) bekezdése és az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
szóló  Képviselő-testületi határozata is előír.    
Tekintettel arra, hogy a Jat. 8. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy nem lehet módosítani a jogszabály 
megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett rendelkezés hatályba-léptető rendelkezését, valamint az 
Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében rögzíti, hogy az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más 
jogszabállyal, ezen elvárásoknak egy új önkormányzati rendelet kiadásával tud megfelelni a Képviselő-
testület, ezért ezekre alapozva és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 19. § (1) bekezdés d) 
pontjában a jegyzőnek adott jogszabály alkotásának kezdeményezési jogára hivatkozva és a Jat. 17.-18.-19. 
§-aiban a jegyző jogszabály előkészítése keretében végzendő tevékenységének eleget-téve készítettem el 
tárgyi rendelet-tervezetet, a Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztéséről szóló 61/2009. (XII. 
14.) IRM (továbbiakban: IRM rendelet) rendeletben foglaltakat is alkalmazva. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Szt.) és a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (Gyvt.) módosította a Magyarország 
2015. évi központi költségvetése megalapozásáról  szóló 2014. évi XCIX.  törvény, melynek értelmében az 
az eddigi (átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) egy segély-nem: az, 
önkormányzati segély  helyett települési támogatás elnevezéssel új önkormányzati formáció kialakítását 
rendelte el, melynek önkormányzati rendeletbe foglalására adott fenti törvény  alapján 2015. február 28. 
napjáig kell hogy megtörténjen, március 1. napjával való hatályba lépéssel.  
Tájékoztatom Önöket arról, hogy amennyiben nem alkotná meg tárgyi rendeletét a Képviselő-testület, 
akkor az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdésében szabályozottak érvényesíthetők, konkrétan a mulasztásban 
megnyilvánuló jogsértés okán a megyei kormányhivatal a bíróságnál kezdeményezheti a helyi önkormányzat törvényen 
alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Amennyiben az illetékes bíróság által jogalkotásra 
megadott időpont eredménytelenül telik el, úgy az adott bíróság a megyei kormányhivatal 
kezdeményezésére elrendeli, hogy az önkormányzati rendeletet a megyei kormányhivatal vezetője alkossa 
meg. A Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  
(Mötv.) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete keretében a törvény 137. – 138. §-aiban foglaltak 
szerint jár el és a 141. § értelmében törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki.   
A fenti tárgyú rendelet alkotását konkrétan az alábbi változtatások indokolják:   

 
R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 

a Bevezető részhez 
 

A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására az Szt. 132. § (4) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  162.  § (5) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Szt. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)  
45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében,  valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. §-ában, a 131. § (1) bekezdésében és a 151. § (1) bekezdés b) pontja és e)-g) pontjában, az 

 
 



Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) 
bekezdésében  azokat a  feladatköröket megjelölve, amely végrehajtására kötelezett a jogalkalmazó és az 
IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében, az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok véleményének 
kikérését,  továbbá a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetértési joga  
gyakorlása jogát foglalja magában. 
 

1. §-hoz 
 
Az Szt. a Képviselő-testület hatáskörébe utalja a helyi rendeletbe foglalt szociális ellátások megállapítása 
jogát, míg az Mötv. 43. §-a és a Ket. vonatkozó szabálya engedi a testület hatáskörébe tartozó 
önkormányzati ügyek és önkormányzati hatósági ügyek átruházását, többek között a település polgármesterére, 
jegyzőjére,  megkönnyítve ezzel a napi feladat ellátást igénylő ügyek intézését, a testület mozgatása nélkül. 
Ennek szellemében marad az eddigi gyakorlat szerinti szociális ellátások megállapításának rendje akként, 
hogy az eddig önkormányzati segély elnevezésű, a korábbi átmeneti, temetési segély és a rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatás, amely e rendelet hatályba lépésétől rendkívüli települési támogatás,  valamint a köztemetés 
eljárásjogát és a köztemetés keretében kiadott pénzügyi forrás méltányossági alapon való elengedése jogát  a 
Polgármester úrra, a rendszeres települési támogatás megállapítása jogát a jegyzőre ruházza át, ezzel 
megtartva az eddigi jól bevált gyakorlatot. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásra ruházta át a 
hatályos szervezeti és működési szabályzatában a helyi jogalkotó a személyes gondoskodás keretében 
megvalósítandó gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása feladatát. 
 

2. §-hoz 
 

Az ügymenet során alkalmazott határidők esetén mind az Szt. mind a Ket. megengedő, mivel e két 
törvényben szabályozottnál szigorúbb rendelkezéseket nem, de kedvezőbb szabályozást hozhat az önkormányzat 
rendeletében az eljáró szerv számára, tehát ami az érintett ügyfélnek előnyös. Jelen esetben az ügyfél által 
beadott kérelem elbírálására az eljáró szerv számára biztosított általános (Ket. szerinti) határidő 22 nap 
akkor, ha az Szt. ennél rövidebb időt nem jelöl ki, amelyre sor került és a települési támogatás ügyintézési 
határidejét nem szabta meg a központi jogalkotó. A szociális ellátások jellegénél fogva azonnali, vagy 
sürgős ügyintézést igényelnek, viszont alapvető ügyviteli szabályok betartása időt vesz igénybe (pl. 
környezettanulmány készítése, hiánypótlás teljesítése), így még a rendkívüli települési támogatás esetén is kell 
az adminisztrációra szánni időt, épp a jogosulatlan kifizetések megelőzése és az önkormányzat éves 
költségvetése feletti őrködés okán. 

3. §-hoz 
 

A környezettanulmány készítése szabályai nem módosulnak, marad a környezettanulmány érvényességi 
idejeként meghatározott  6 hónap, tekintettel a helyi társadalomban zajló folyamatokra, amely növeli a 
szociális kockázatokat és az adatok állandósága csak rövid időre ad biztosítékot. 
 

4. §-hoz 
 

A szociális ellátások megállapításához szükséges nyilatkozatok és igazolások benyújtásának rendje nem módosul, 
változatlan marad konkrét felsorolás formájában mind az a kötelezettség az ügyfelek számára, amelynek eleget kell tennie 
ahhoz, hogy beadott kérelmét az eljáró szerv jogszerűen tudja elbírálni. 
 

5. §-hoz 
 

A szociális ellátások kifizetési rendjét szabályozza több választási lehetőséget is biztosítva az érintek számára. 
 

6. §-hoz 
 

A szociális pénzbeli ellátás formáiról való rendelkezés értelmében a korábbi átmeneti és temetési segély pénzbeli 
ellátása lehetőségét akként határozza meg, hogy engedi a rászorulók számára az átmeneti és a temetési segély 
összegének természetbeni nyújtása lehetőségének biztosítását is ugyanúgy mint a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás vonatkozásában, viszont elnevezésében települési támogatásként kezeli. Méltányossági 



közgyógyellátás helyett gyógyszerek és gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez is ezen 
támogatási forma keretében nyílik mód, továbbá a tanulók és hallgatók pénzbeli, vagy természetbeni 
támogatására. 
 

   7. §- 8. §-hoz  
 
A rendkívüli és rendszeres települési támogatás megállapítása jogát az Szt. 45. §-ába foglalt  kötelezése alapján 
határozta meg a jogalkotó az adott települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának és esetleges 
ellenőrzésének szabályait azon szociálisan rászorulók számára, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartását 
ezen támogatás igénybe vétele nélkül nem tudja biztosítani. Ezen támogatási forma alkalmankénti és havi 
rendszerességgel nyújtott szociális ellátási forma, amely igazodik a mindennapi létszükségletek biztosításához, akár 
felnőtt, akár gyermekről legyen szó. Az igényjogosultsági küszöb több egymástól jól elkülöníthető 
jövedelemhatárt differenciál, a bekerülési költségeket alapul-véve. Ezen szakaszba szabályozza a helyi 
jogalkotó a támogatásból való kizárási okokat, valamint a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
összegét 150.000.- Ft-ban. A szociális ellátás összege minimumát és maximumát is behatárolja a helyi 
jogalkotó, az alkalmanként és a rendszeresen adható támogatási formánál egyaránt. A lakásfenntartási 
támogatás feltételeit az Szt. ugyanezen tárgyban kiadott rendelkezése szerint foglalja magában.  
 

9. §-hoz 
 

A köztemetés költségei viselése alóli mentesítést szabályozza akként, hogy rögzíti a különös méltánylást 
érdemlő körülményeket és annak ismeretében engedélyezi 6 havi részletekben való törlesztés lehetőségét, 
vagy a fizetési kötelezettség teljes összegének törlését engedélyezheti annak a kiskorú, gyámolt, vagy átmeneti, 
vagy tartós nevelésbe vett gyermek, vagy azon személy számára, aki elhalt eltemettetésére kötelezett, de havi jövedelme, a 
családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, 
egyedül élő esetén a 130 %-át, vagy a kötelezett család vagyonnal nem rendelkezik. 
 
 

10. §-hoz 
 

A Szociális Kerekasztal működéséhez delegáltak körét a szakmához kötöttség szerint határozza meg.  
 

11. §- 13.-hoz 
 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körét tartalmazza akként, hogy visszautal az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata mellékletében rögzített hatáskör átruházására, miszerint 
2013. július 1. napjától a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja, az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központba integráltan 
valósítja meg a gyermekjólét szolgáltatási feladatot, további a nevelési feladatot az Alsó- Tisza-menti Egyesített 
Óvoda Csanyteleki Tagintézménye által valósítja meg. 
A gyermekétkeztetés igénybe vétele és annak ellentételezésére megállapított díj fizetési kötelezettséget tartalmazó 1. 
mellékleten túl, a díjhátralék kötelezett általi fizetési könnyítését foglalja magába. 
 

         14. §-hoz 
 

A rendelet záró rendelkezések fejezetében az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a 
rendelet hatályba léptetése időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változása 
felkészülést nem igényel az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet 
hirdetményben való közzétételével biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, így a javasolt 
időpont: 2015. március 1 napja, ezzel igazodva a törvényi kötelezéshez is.  
A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A rendeletben foglalt szociális ellátás igényléséhez szükséges 
formanyomtatványok körét a (2) bekezdés foglalja magába. 
Tárgyi rendelet hatályba lépésével azonos időponttal hatályon kívül helyezi a jogalkotó korábbi azonos 
tárgyú és az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti alapellátásairól szóló rendeletét, mert egy-részt az betöltötte 



szerepét, végrehajtottá vált, másrészt helyébe ezen jogszabályban foglaltak lépnek és azonos tárgykörben 
egymásnak ellentmondó rendelet egyazon időpontban egyszerre nem lehet hatályban, továbbá az utóbbi 
rendelet tartalma kiüresedett. 
A rendelet  hatályon kívül helyező rendelkezése a jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához 
igazodik akként, hogy tartalmazza a tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül 
helyezendő jogszabályra való merev hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül.  
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza. 

 
1. melléklet 

 
A településen működő óvodás- és általános iskolás korú gyermekek részére gyermekétkeztetés biztosítása 
ellentételezéseként intézményi térítési díj összegét határozza meg, annak megfizetése alóli mentesítés szabályaival 
együtt. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. február 18. 
 
 
     
 
         Kató Pálné 
            jegyző 


