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ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 28-án 

megtartásra kerülő ülésére  

 

 

Tárgy: Előterjesztés a családok támogatásáról szóló rendelet módosításához 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2021. augusztus hónapban fogadta el a családok támogatásáról szóló 

rendeletet.  

 

A rendelet megalkotásának az volt a célja, hogy a családok szociális biztonságának 

elősegítése és a gyermeknevelés anyagi terheinek csökkentése érdekében meghatározza az 

önkormányzat által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások 

jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos 

hatásköri és eljárási szabályokat.  

 

A június 23-i ülésen a képviselő-testület úgy határozott, hogy az óvodás korúak támogatását 

és a tanévkezdései támogatás összegét a 2022/2023. nevelési év kezdetére meg kívánja 

emelni. 

 

A határozat alapján a tanévkezdési támogatás az iskolás korú gyermekek részére 9000 Ft-ra, 

az óvodás korúak támogatását 6000 Ft-ra emelkedne.  

 

A megemelt összeget a képviselő-testület a működési tartalék terhére biztosítja.  

 

Tekintettel arra, hogy az év folyamán országosan jelentős áremelkedéssel kell a családoknak 

szembenézniük, javaslom a rendelet módosításának elfogadását az előterjesztésben szereplő 

összegekkel.  
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Hatásvizsgálat 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a családok támogatásáról szóló 

10/2021.(VIII.12.) rendelet módosításához  

a jogalkotásról szóló  

2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

I. Társadalmi hatások: 

A rendelet módosítása a településen élő családokra kihatással van, mivel a rendelet a családok 

szociális biztonságának elősegítése és a gyermeknevelés anyagi terheinek csökkentése 

érdekében meghatározza az önkormányzat által nyújtandó családtámogatási ellátásokat, azok 

összegét, az ellátások jogosultsági feltételeit stb.  

 

II. Gazdasági hatások:  

 A rendelet módosításának közvetlen gazdasági hatása nincs.  

 

III. Költségvetési hatások:  

 A módosító rendeletben szereplő összeget a képviselő-testület a 2022. évi 

 költségvetésében a működési tartalék terhére biztosítja.  

 

IV. Környezeti hatások:  

 A rendelet módosításának környezeti hatása nincs. 

 

V. Egészségügyii hatások: 

 A rendelet módosításának egészségügyi hatása nincs.  

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 A rendelet módosítása adminisztrációs többlet munkával nem jár.  

 

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:  

 A rendelet módosítása nem kötelező, de az év folyamán országosan végbemenő 

 intézkedések szükségesnek tartották a rendelet módosítását.  

 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  

  A rendelet-módosítás elmaradásának következménye nincs. 

 

IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

 feltételek: 

  A rendelet-tervezet elfogadása, a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz 

 képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel, a pénzügyi fedezet a 

 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (….....) önkormányzati rendelete 

a családok támogatásáról szóló …................... rendelet módosításáról 

(a rendelet tervezete az előterjesztés mellékletét képezi) 

(...) 

 

 

 

Balatonszemes, 2022. július 17. 

 

                                         Németh Kornél Antalné     

                 polgármester         

 

 

 

Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

 

 



 

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

a családok támogatásáról szóló 10/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 

8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A családok támogatásáról szóló 10/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az óvodakezdései támogatás összege: 6000,- Ft / év / fő.” 

2. § 

A családok támogatásáról szóló 10/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A tanévkezdési támogatás összege: 9000,- Ft / év / fő” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

  Németh Kornél Antalné    dr. Glöckler Ferenc 

         polgármester              jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

 

         dr, Glöckler Ferenc 

                  jegyző 


