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Ügyiratszám:         1/150-33//2015.            
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Uzsa  Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló 
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat 
 

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester 
 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Molnár Szabolcs főtanácsos 
 

Meghívottak:   
 

Előterjesztést látta:   
…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korábbi években az Önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében, kérelem nélkül, 
hivatalból, a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére 
a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében beiskolázási támogatást 
biztosított, a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül.  
A települési támogatás valamint a hozzá kapcsolódó finanszírozási rendszer bevezetése és az 
Önkormányzat szociális rendeletének hatályba lépése (2015. március 1.) miatt az ellátások közül 
kikerült ez a támogatási forma.  
Szükséges lenne, hogy azok az uzsai lakóhellyel rendelkező tanulók, akik nem részesülnek ingyenes 
tankönyvellátásban, az általános iskola, a középiskola, a főiskola vagy egyetem nappali tagozatán 
tanulnak, önkormányzati támogatásban részesüljenek. 
Fentiek miatt a szociális rendelet módosítását indítványozom. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2014. évben az önkormányzat a vidéken tanuló általános 
iskolai tanulókat (9 fő) összesen 124.586,- Ft, a középszintű intézményben tanulókat (5 fő) összesen 
60.000,- Ft, a főiskolai, egyetemi hallgatókat (2 fő) összesen 30.000,- Ft, mindösszesen: 214.586 Ft 
beiskolázási támogatásban részesítette.  
  
Azon tanulók, hallgatók, akik normatív jogcímen részesültek az oktatási intézménynél 
tankönyvkedvezményben, a helyi önkormányzattól további támogatást nem kaptak. 
 
A rendelet-tervezet általános és részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük elő. 
                                                  
 
 
 
 
 
 



  
 

Általános indokolás 
 
A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletet a Képviselő-testület a 2015. február 26 -i nyilvános ülésén fogadta el. Az elfogadott 
szociális rendelet rendelkezik az Önkormányzat által a településen nyújtható települési és szociális 
ellátásokról. A rendeletben önálló támogatási jogcímként nem került  meghatározásra a beiskolázási, 
illetve tankönyvtámogatás. A rendkívüli települési támogatás keretében került szabályozásra az 
iskolakezdési támogatás , mint jogcím, azonban a feltételrendszer miatt sokan kiesnének a 
támogatásból. Ezért a tervezetben a rendkívüli települési támogatásnál meghatározott 150% egy főre 
jútó jövedelm alatti jogosultság helyett 300% -os jogosultsági határt javasolunk meghatározni.. 
A 2014-es évben Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2014. (XI.13.) sz. 
határozata biztosította a tanulók beiskolázási támogatását, Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatta azon nappali tagozatos oktatási intézményben tanulókat, hallgatókat, akik az 
oktatási intézményben nem vették igénybe a normatív tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel: 
-Az általános iskolások részére Uzsa Község Önkormányzata a 2014/2015. tanévben a tankönyvet 
ingyenesen biztosította.  
-Középszintű oktatási intézményben tanuló esetében: 12.000 Ft,  
-Főiskolai, egyetemi hallgató esetén 15.000 Ft volt  a támogatás összege tanulónként. 
 
Célszerűnek látszik, hogy a 2014. évi összegben, - már a szociális rendeletben szabályozva- , viszont a 
család jövedelmi viszonyait figyelembe véve, az uzsai lakóhellyel rendelkező tanulók számára, akik 
nem részesülnek ingyenes tankönyvellátásban, az általános iskola, a középiskola, a főiskola vagy 
egyetem nappali tagozatán tanulnak, önkormányzati tankönyvtámogatás részesüljenek, melyhez a 
rendeletet módosítani szükséges. 
 
Az új szabályozás a rendelet 6-17/A. §-ait érinti. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ - hoz 
 
A rendelet 6.§ (2) d) pontjában  meghatározásra kerül a tanulók tankönyvtámogatása.   
 

2.§ - hoz 
 
A rendelet 14/A.§-ban meghatározásra kerülnek a tankönyvhozzájárulásban részesülők települési 
támogatásának szabályai. 
  

3.§ -hoz 
. 
Ez a szakasz a  rendelet  hatályba lépésének időpontjára  vonatkozó rendelkezést tartalmazza.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az előterjesztett rendelet módosítás egy megváltozott támogatási rendszer szabályait tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet módosításáról 
szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
Uzsa , 2015. szeptember 10. 
 
                                                                                                                Szántói Imre 
                                                                                                                polgármester 
 
 

 
 



  
 

 
Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 

: 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
         … /2015. (  …. ) önkormányzati rendelete 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról  szóló 2/2015. (II.27.) Ör. rendelet módosításáról 

 
(tervezet) 

 
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92.§ (1) bekezdésében és a 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében , a 25.§ (3) 
bekezdés b) pontjában , a 26.§ -ában , a 32.§ (3) bekezdésében,  továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:   
 
1.§ Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról  szóló 2/2015. (II.27.) Ör. rendeletének a 6. § (2) (d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:   
 
„6.§ (2) d) gyermekétkezetés költségeihez illetve tankönyvvásárláshoz való hozzájárulás”  
 
2.§ A Rendelet az alábbi 14/A.§ -szal egészül ki: 
 
„14/A.§ (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja azon nappali tagozatos 
oktatási intézményben tanulókat, hallgatókat, akik az oktatási intézményben nem jogosultak a 
normatív tankönyvtámogatásra , ingyenes tankönyv ellátásra , az alábbi összeggel: 
Általános iskola: a teljes tankönyvszámla erejéig, ingyenesen  
Középszintű oktatási intézményben tanuló:  12.000,- Ft/fő/tanév 
Főiskolai, egyetemi hallgató:   15.000,- Ft/fő/tanév 
(2) Tankönyvtámogatásban részesíthető a fenti feltételeknek megfelelő, uzsai lakóhellyel illetve 
tartózkodási hellyel rendelkező tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
éri el az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. A tankönyvtámogatás igénybevételéhez szükséges a 
tanulói jogviszony igazolása, illetve a tankönyvszámlák/befizetési csekkek benyújtása tárgyév 
november 30-ig. 

 
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
Uzsa, 2015. szeptember 10. 
 
 
 
 
     Szántói Imre                       Dr. Gelencsér Ottó 
                             polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Uzsa, 2015. szeptember … 
 
 
 
 
Dr. Gelencsér Ottó  
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
Uzsa, 2015. szeptember 
 
 
 
        Szántói Imre 
        polgármester 



 
                                                  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 
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”. 
 
A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében 
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a tanulók támogatása nő. Gazdasági, költségvetési 
hatása, hogy a rendelet-tervezetben  szabályozott ellátások forrásigényét  az önkormányzat saját 
forrásból kell fedezni.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása némi adminisztratív többletterhet indukál.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotása a lakosság által felvetett igényeket kívánja kielégíteni. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 
és tárgyi feltételt nem igényel. 
 


