
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete  

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 25 § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § 
(1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 §. (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Hatályát veszti a ,Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális és 

gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése. 

 

2. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (7) bekezdése. 
 

3. §  A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez szemétszállítási díj támogatást nyújt (a továbbiakban: 
települési szemétszállítási díj támogatás) a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és 
életvitelszerűen a településen élő, királyszentistváni ingatlannal rendelkező azon 
lakosoknak, akik a közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állnak, és 120 literes 
edényzettel rendelkeznek.” 

 

4. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „(1) Az önkormányzat tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást nyújt azoknak a 

településen életvitelszerűen élő, a tárgyév június 30. napján lakóhellyel rendelkező 
óvodába beíratott, általános iskolás és középiskolás, valamint felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatóknak, akiknek a családjában az egy főre 
eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kilencszeresét nem 
haladja meg.” 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 11. §-a. 
 

6. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) Az önkormányzat a szociális szolgáltatások közül az étkeztetést, és a házi segítségnyújtást 

biztosítja.” 
 

7. § Hatályát veszti a Rendelet 17. §-a. 
 

8. § Hatályát veszti a Rendelet 18. §-a. 
 

9. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba. 
 
 
 
 
 
  Kőszegi Ilona       Bencze Éva 
   polgármester          jegyző  



Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének indoklása és hatástanulmánya  

 
 
 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 §. (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva módosította szociális rendeletét, mely során az 
önkormányzat által a rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott szemétszállítási díj támogatás jogosultsági feltételeit és a tanévkezdési települési 
támogatásra való jogosultság feltételeit módosította, valamint a jogszabályi változásokat követve 
hatályon kívül helyezete rendeletéből a családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra, valamint az 
óvodáztatási támogatásra vonatkozó §-okat. 

 
 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 
 

1. § Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése, mivel a családsegítés és 
gyermekjóléti feladatokat már nem Királyszentistván Község Önkormányzata látja el. 
 
2. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (7) bekezdése. 
 
3. § A rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott szemétszállítási díj támogatás jogosultsági feltételei esetében bekerült a Rendeletbe 
egy új feltétel, a 120 literes edényzet. 
 
4. § A tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság feltételeit kedvező 
irányban módosította a Képviselő-testület, a változást követően azok is jogosulttá váltak a támogatásra, 
akik év közben költöztek a településre. (A tárgyév január 1-én bejelentett lakóhellyel rendelkezők kitétel 
tárgyév június 30-ra változott.) 
 
5. § Hatályát veszti a Rendelet 11. §-a, mivel az óvodáztatási támogatást magasabb jogszabály 
hatályon kívül helyezte.  
 
6. § A Rendelet 14. § (1) bekezdésében az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások 
kerültek meghatározásra. 
 
7. § - 8. § Hatályát veszti a családsegítési feladat és a gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló 
rendelkezés, mivel jogszabályi változás miatt ez a feladatok a közös önkormányzati hivatal székhelye 
szerinti település polgármesterének hatáskörébe kerültek. 
 
9.§ A záró rendelkezéseket tartalmazza. 
 
  



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
 
A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Társadalmi hatása a rendeletnek nincs.   
 
Környezet-és egészségügyi hatása: 
A rendelet felülvizsgálatának környezetvédelmi hatása, hogy arra ösztönzi a település lakosait, hogy a 
60 literes edényzet igénybevételi lehetőségének bevezetését követően is a 120 literes edényzetet vegyék 
igénybe. A rendeletnek egészségügyi hatása nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  
 
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 
A rendelet felülvizsgálatát jogszabályi változások indokolták, illetve az az igény, hogy a településre újonnan 
beköltözők is igénybe tudják venni a tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást.  
 
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak. 


