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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás 
keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendeletében, a települési támogatások közé javasolom felvenni az óvodáztatási 
támogatást. 
 
A rendelettervezet szerint az óvodáztatási támogatás jogcímén települési 
támogatásra jogosult az a gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt, és olyan 
családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) 
bekezdés a) pontjának ad) alpontjában meghatározott összeget. (Ez egyébként a 
térítésmentesen igényelhető étkezési feltételekkel megegyező.)  
 
Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és gyermekenként 15 000 Ft 
lenne, melyet utalvány formájában kell megállapítani. 
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet – hasonlóan az iskolakezdési 
támogatáshoz – minden év szeptember 30-ig kell benyújtani, kivéve, ha az óvodai 
nevelési jogviszony ezt követően jön létre. Ez utóbbi esetben a jogviszony létrejöttét 
követő 30 napon belül kell a kérelmet benyújtani. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet 
megalkotására. 
 
 
Eplény, 2017. június 22. 
 
 
         Fiskál János 
  
  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (…) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. III. törvény 32. § (3) bekezdésében 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. § A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az alábbi 10/A. §-sal 
egészül ki: 
„10/A. § (1) Óvodáztatási támogatás jogcímén települési támogatásra 
jogosult az a gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt, és olyan 
családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21/B. §  (1) bekezdés a) pontjának ad) alpontjában 
meghatározott összeget. 
(2) Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és 
gyermekenként 15 000 Ft, melyet utalvány formájában kell megállapítani. 
(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 30-ig 
kell benyújtani, kivéve, ha az óvodai nevelési jogviszony ezt követően jön 
létre. Ez utóbbi esetben a jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül kell 
a kérelmet benyújtani. 
(4) A kérelemhez csatolni kell a tárgyévi nevelési évre vonatkozóan az 
igazolást az óvodai nevelésben való részvételről.” 
 

2. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
  



A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
.../2017. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 

 

I. 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 
17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet 
megalkotása a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 
17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 
 E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
aa) A tervezet társadalmi hatásai: Meghatározza a szociális biztonság 

megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat által 
biztosítandó szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit. 

  A tervezet gazdasági hatásai: A tervezetnek közvetlen gazdasági 
hatása nincs. 
A tervezet költségvetési hatásai: Az önkormányzat költségvetésében 
tervezésre kerülnek a szükséges források. 

 ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi 
következménye nincs. 

 



 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket az 
önkormányzatnál nem keletkeztet. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
A képviselő-testület – a szociális biztonság megőrzése érdekében – a 
gyermekek védelmét szolgáló támogatással, a rászorultsági feltételeknek 
megfelelő, óvodáztatási támogatással egészítette ki az igénybe vehető 
települési támogatások körét.  

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek: 
A tervezet elfogadása esetén a módosított rendelet alkalmazása, a jelenlegi 
szabályozáshoz képest, többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételt nem igényel. 

 


