Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról,
a gyermekvédelem helyi szabályairól 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. §

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
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 általános iskola felső
tagozatába és középiskolába járó tanulóknak, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató hallgatóknak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.”

2. §. A rendelet 8. § (3) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás összegének kifizetése előtt az általános iskola felső tagozatában és középiskolában
tanulóknak iskolalátogatási igazolást, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulóknak hallgatói
jogviszony-igazolást kell becsatolniuk, továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a családban az
egy főre eső jövedelem az (1) bekezdésben meghatározott összeget nem haladja meg.”
3. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra azok a királyszentistváni lakóhellyel
rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok jogosultak, akiknek a családjában az egy
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kilencszeresét.”
4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.
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Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról,
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
14/2016. (XI.30.) 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 a
tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatás jogosultsági feltételeit és a karácsonyi ünnepekhez
kapcsolódó települési támogatás jogosultjait módosította.
RÉSZLETES INDOKLÁS
1. §
A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdésének módosításával a tanévkezdéshez kapcsolódó
települési támogatásra való jogosultság feltételeit szigorította a Képviselő-testület, mind az
igénybenyújtásra jogosultak köre, mind a jövedelmi viszonyok tekintetében.
2. §

A Rendelet 8. § (3) bekezdésének módosítása a kérelmezők által benyújtandó igazolásokat
pontosítja.

3. §
A Rendelet 9. § (3) bekezdésének módosításával a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési
támogatásra jogosultak körét módosította a képviselő-testület.
4.§

A záró rendelkezéseket tartalmazza.
HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
Társadalmi hatása a rendeletnek nincs. Költségvetési hatás: az önkormányzat szociális kiadásainak
csökkenését eredményezi.
Környezet-és egészségügyi hatása:
A rendeletnek környezet- és 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 az önkormányzat csökkenő bevételei miatti gazdasági stabilitás megőrzése
indokolta.
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak.

