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Tárgy: Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 4 millió Ft keretösszeget biztosított a 
meningococcus B - köznyelven fertőző agyhártyagyulladás – megelőzésére egy védőoltási 
programmal. 
 
Jelentős kedvezményt értünk el a gyógyszerkereskedő cégnél, így az oltóanyagot a program 
keretében nagykereskedelmi áron tudjuk beszerezni. Ez által szeretnénk jelentős anyagi támogatást 
nyújtani a családoknak, hiszen a védőoltás olyan anyagi terhet jelenthet a családoknak, melyet sokan 
nem tudnak önerőből felvállalni. 
 
A programban a 2017. június 1. napja után született, a pályázat benyújtásakor a 2. életévüket be nem 
töltött, budakalászi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek védőoltását támogatjuk. A résztvevő 
csecsemők oltásához szükséges vakcinák költségének felét az Önkormányzat vállalja át, így a szülői 
hozzájárulás mértéke (a teljes oltási sorra) kedvezményesen maximum 37.500 forint/fő.  
A támogatás a rendeletmódosítást követően, pályázati eljárás útján igényelhető.  
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására a 
rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a települési támogatásokról, 
egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének 
módosításáról szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2019. április 11. 

 Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló   

2/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) 
bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, és a 134/E § -ában, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29.§-ában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, egyes szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R) 2.§ b) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 

„… 18., 18/A. és 19. § tekintetében és” 

 
2. § 

 
A R IV. Fejezet címe helyébe a következő szöveg lép: 
 

„Települési támogatások” 

 
3. § 

 
A R 18. § címe helyébe a következő szöveg lép: 
 

„Természetben nyújtott települési támogatás” 

 
4. § 

 
A R az alábbi 18/A.§-al egészül ki: 
 

„Pályázat keretében igénybe vehető települési támogatás 

18/A.§ 

(1) Az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása pályázat útján 
igényelhető. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti pályázatot a polgármester írja ki az önkormányzat 
tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletében biztosított keretösszeg mértékéig. A benyújtott pályázatok 
elbírálása folyamatosan a pályázati kiírásban foglaltak alapján történik. 

(3) A pályázati kérelmet pályázati adatlapon kell benyújtani. 

(4) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. Erről 
a kérelmezőket - az ok megjelölésével - értesíteni kell. 

(5) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 
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a) a pályázat célját, 
b) a pályázaton való részvétel, illetve a pályázat elbírálásának feltételeit, 
c) az egy pályázó által elnyerhető támogatás felhasználásának feltételeit, 
d) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, a benyújtás határidejét. 
 
(6) Pályázat útján egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalásában az a szülő, 
törvényes képviselő részesíthető, aki megfelel az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) Budakalász Város közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,  
b) gyermeke 2017. június 01. napja után született és a pályázat benyújtásakor a 2. életévét nem töltötte be,  
c) meningococcus B – köznyelven fertőző agyhártyagyulladás – elleni védőoltás sorozat költségének átvállalását 
pályázat keretében igényli, és  
d) arra a házi gyermekorvosi igazolás alapján jogosult. 

(7) A támogatás összege a költség 50%-a.” 

 
 

Záró rendelkezés 
5. § 

 
Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
 Rogán László dr. Udvarhelyi István Gergely 
 Polgármester Jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. április 25. napján tartott ülésén fogadta el, kihirdetése 
2019. április 26. napján megtörtént. 

 
 

dr. Udvarhelyi István Gergely 
Jegyző 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, egyes 
szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének 

módosításáról szóló rendeletének  
előzetes hatásvizsgálata 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 

1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás: Pozitív társadalmi hatás. A kedvezményes védőoltás biztosításával javul az 

átoltottság, ami a betegség megelőzésében nagy szerepet játszik. 

Gazdasági hatás: Az érintett családok kedvezményes áron juthatnak az oltóanyaghoz. 

Költségvetési hatása: Van, minden évben a költségvetés tárgyalásakor eldöntendő az az évi 

támogatási keretösszeg. 

2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: Pozitív egészségügyi hatás. 
 
3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terheket kis 

mértékben növeli. 
4. A Rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: jogszabályi kötelezettség szempontjából nem releváns  
 

5. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, kisebb 

mértékű többletmunkát igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, egyes 
szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének 

módosításáról szóló rendeletének  
Indokolása 

 
I. Általános indokolás 
 
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a 
jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek 
megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan 
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A 
rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. és 3. pontja 
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. 
 
Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó egészségügyi és szociális alapellátások, valamint gyermek- 
és ifjúságvédelmi feladatok biztosítása mellett, anyagi forrásainak függvényében önként vállalt 
feladatként gondoskodik többek között az egészséges életmód elősegítéséről is.  
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 4 milli Ft-os keretösszeget biztosított a 
meningococcus B - köznyelven fertőző agyhártyagyulladás – megelőzésére egy védőoltási 
programmal.  
A támogatás biztosítása érdekében, szükséges az Önkormányzat a települési támogatásokról, egyes 
szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) módosítása. 
 
II. Részletes indokolás 
 
A Rendelet 1. §-ához: 
Budakalász Város Polgármesterére átruházott hatáskörök kibővülnek a települési támogatásokkal.  
 
A Rendelet 2. §-ához: 
A IV. Fejezet címe „Természetben nyújtott szociális ellátások formái” helyett „Települési 
támogatások”-ra módosul. 
 
A Rendelet 3. §-ához: 
A 18. § címe „Természetben adott települési támogatás” helyett „Természetben nyújtott települési 
támogatás”-ra módosul. 
 
A Rendelet 4. §-ához: 
A IV. Fejezete „Pályázat keretében igénybe vehető települési támogatás” című 18/A.§-al egészül ki, 
ami a védőoltással kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. 
 
A Rendelet 5. §-ához: 
A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 


