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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 önkormányzati rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 2/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet 17.§-a alapján a gyermek születésétől 
számított 3 hónapon belül benyújtott kérelem esetén állapítható meg az újszülöttek egyszeri 
támogatása. Tekintettel arra, hogy ez az időszak a sokszor elhúzódó kórházi tartózkodás és a 
gyermekágyi időszak nehézségei miatt nagyon rövid, javaslom, hogy a kérelmet a gyermek 
születésétől számított 6 hónapon belül lehessen benyújtani, és a rendelet 17. §-át az alábbiak 
szerint módosítani: 
 
„Az állandó budakalászi lakóhellyel rendelkező újszülött részére annak törvényes képviselője 
útján, a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül, egyszeri támogatás állapítható meg, 
amelynek összege tízezer (10.000,-Ft).” 
 
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 2/2015 (II.20.) rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 
 

 
 

 
Budakalász, 2019. május 23. 
 
 
 
 

Rogán László  
polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019. (V….) 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 17.§-sa helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17.§ Az állandó budakalászi lakóhellyel rendelkező újszülött részére annak törvényes 
képviselője útján, a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül, egyszeri támogatás 
állapítható meg, amelynek összege tízezer (10.000,-Ft).” 
 
  

Záró rendelkezés 
2. § 

 
Ez a rendelet 2019. június 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. május 30. napján tartott ülésén fogadta el, 
kihirdetése 2019. május 31. 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 határidő meghosszabbításával azok a családok is 

megkaphatják a támogatást, akiknek a 3 hónap alatt, önhibájukon kívül nincs lehetőségük azt 

igényelni. 

Gazdasági hatás: Több érintett család juthat ezen támogatási formához. 

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

támogatási keretösszeg. 

2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: Nincs. 
 
3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terheket 

nem 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, többletmunkát nem 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. 
 

A gyermek születése után a sokszor elhúzódó kórházi tartózkodás és a gyermekágyi időszak 

nehézségei miatt nagyon rövid az újszülöttek támogatása iránt benyújtható kérelem határideje, 

ezért sok család csak késve tudta benyújtani a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmét (vagy 

az elkésettség miatt be sem nyújtotta), és elesett ezen támogatási formától, mely nagy 

segítséget jelent a gyermek születésével együtt járó többletkiadások enyhítésére. 

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: 
A 17. §  „3 hónapon belül” helyett „6 hónapon belül”-ra módosul. 
 
A Rendelet 5. §-ához: 
A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
 
 


