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E L Ő T E R J E S Z T É S 
        a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 
törvény 2015. március 1. nappal hatályba léptetve módosította a Szt. több rendelkezését. Ez 
alapján a Szt. által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket 2015. március 1. naptól a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a 
szociális hatóság gyakorolja. Fenti törvénnyel módosított Szt. 134/E. §-a előírta, hogy a települési 
önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2015. február 28. napig  a korábbi ellátások helyébe 
lépő települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét megalkossa. Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ez alapján megalkotta - elsősorban az Szt. szerkezetére épülő – a szociális 
igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 3/2015. (II.27.) rendeletét. 
Halimba Község Önkormányzata a 2015. évben a szociális, települési támogatás biztosításához 
4.345.470.- ft központi költségvetési támogatásban részesült, amelyből 805.381.-ft ez idáig nem 
került felhasználásra. Ez célzott, feladat alapú támogatás, így kizárólag ezen ellátás nyújtására 
használható fel, valamint a fel nem használt összeget vissza kell fizetni a központi 
költségvetésbe. Ezért a képviselő-testület 2015. november 27-i ülésén javaslatként hangzott el, 
hogy a megmaradt összeget a 65 év feletti és a 14 év alatti halimbai lakosok részére egyszeri 
juttatásként biztosítsa az önkormányzat. Az előzetes felmérés szerint ez összesen 328 fő 
jogosultat jelent. 
Mindezt figyelembe véve szükségessé vált a korábban megalkotott rendelet módosítása.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet egy 
olvasatban megalkotni szíveskedjen. 
 
Halimba, 2015. december 4.                     

 
                                        Tóbel János 
                                                          polgármester 

 
 



 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2015.(  ) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8.és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
  
1. §  A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„1. § (2) A rendelet hatálya a 18. § (6) bekezdésébe meghatározott ellátás tekintetében azokra a 
személyekre terjed ki, akik Halimba község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek.” 

     
2. §  A R. 18. §-a a  következő (6) (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) Az önkormányzat rendkívüli karácsonyi támogatást nyújt - jövedelmi viszonyaitól és 
rászorultságától függetlenül - a 65 év feletti személyek, valamint a 14 év alatti gyermekek részére. 

(7) A karácsonyi támogatás összege 2.500 Ft személyenként és gyermekenként.” 

 
3. §  A rendelet 2015. december 13. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Halimba, 2015. december 10. 
 
Kihirdetés napja: 2015. december 11. 
 
Tóbel János s.k. Dr. Jáger László s.k. 
 polgármester       jegyző 



I N D O K O L Á S 

 
 
1. §-hoz: E szakaszban meghatározott – a rendelet hatályára vonatkozó – fogalmak kiegészítése 
vált szükségessé az új rendkívüli települési támogatásra tekintettel. 
 
2. §-hoz: E szakasz módosítását indokolja, hogy a 2015. évi költségvetésben települési támogatás 
felhasználására kapott központi költségvetési összegből fennmaradt rész felhasználásra kerüljön.  
 
3. §-hoz: E szakasz a rendelet hatályba lépésről rendelkezik.  
 
 
 
Halimba, 2015. december 10.  
 
                   Dr. Jáger László  
                  jegyző     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


