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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata megalkotta a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 

 

A felelős gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatnak lehetősége nyílt a támogatásainak 

bővítésére állandó támogatások formájában. Az önkormányzat vezetősége úgy gondolta, hogy ezen 

támogatások a családok, gyermeket vállaló és nevelő szülők, illetve a településen jövőjüket elképzelő 

fiatal házasokat anyagi támogatásában valósuljon meg, ezáltal is mérsékelje az újszülött gyermekek 

szüleikre nehezedő többletkiadások mérséklését, illetve a gyermeket vállaló szülők megbecsülésének 

szerény jele is egyben. Mindemellett fontosnak tartjuk köznevelésben, közoktatásban részesülő 

gyermekeket nevelő szülők támogatását, ezáltal is segítve a gyermekek testi,-lelki, szellemi 

fejlődését. Végezetül pedig önkormányzatunk a mártoni lakosok számára nyújtott anyakönyvvezetői 

díjkedvezmények mellett szintén szeretné támogatni a mártoni ifjú, fiatal házasokat. 

 

Mindezekre tekintettel az alábbi támogatási formák bevezetését kezdeményezzük: 

 

1.) Minden 2022. január 1. napját követően világra jött szigetszentmártoni újszülött szülei 

részesüljenek 15.000 ,- Ft egyösszegű támogatásban. 

 

2.) A szigetszentmártoni állandó lakcímmel rendelkező tanuló, aki az adott tárgyév szeptember 1. 

napjáig még nem töltötte be 20. életévét és nappali tagozatos általános és középiskolai tanulmányokat 

folytat, egyszeri 10.000,- Ft iskolakezdési támogatásban részesüljön. 

 

3.) A házasságkötés évében 20.000,- Ft családalapítási támogatásban részesüljön az a házaspár, akik 

közül legalább az egyik fél a házasságkötés napján a 35. életévét nem töltötte be, és a házaspárnak 

legalább az egyik tagja a házasságkötés napján legalább egy éve szigetszentmártoni lakóhellyel 

rendelkezett és életvitelszerűen itt élt, feltéve, hogy korábban a házaspár egyik tagja sem volt még 

elvált. 

 

Kérjük az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadni, ezzel egyidejűleg a rendelet-

tervezet szerinti rendeletet megalkotni szíveskedjen a T. Képviselő-testület. 

 

Szigetszentmárton, 2022. január 11. 

 

Bencs Tamás 

polgármester 

  



3 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a 

tisztelt képviselő-testületet: 

 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása A családok, illetve a házasságkötés és a 

gyermekvállalás támogatásával az önkormányzat 

kiszélesítési a támogatásokra jogosultak körét. A 

támogatások biztosításával pozitív társadalmi hatást 

gyakorolhat helyi szinten. A támogatások fajtájának és 

volumenének növelése a költségvetés szociális 

kiadásait is jelentős mértékben megnövelheti. 

Környezeti, egészségi következménye Nem releváns, mivel közvetlen környezeti és 

egészségi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása A rendelet elfogadása a Hivatal feladatellátásának 

jellegét nem változtatja meg, nem jár jelentős 

adminisztrációs többletteherrel. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, 

elmaradásának várható következménye 

Az önkormányzat önként vállalt jogalkotási eljárása.  

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek mind 

rendelkezésre állnak. 

 

A helyi rendelet megalkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a 

továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi költségvetésről szóló törvény, 

annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást 

nem kell közzétenni. A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti 

Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati 

rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre 

vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály a) jelentős társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem 

kimutatható, illetve b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.-3. §-hoz 

A rendelet célja szerinti rendelkezéseket tartalmazza. 

 

4. §-hoz 

A záró és hatálybaléptető rendelkezések. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megfontolni szíveskedjen és az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet szerint a rendeletet alkossa meg! 
 

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2021. január 11. 

Bencs Tamás 

polgármester  
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Szigetszentmárton Község Önkormányzata Polgármesterének 

……./2022. (....) Önkormányzati rendelete  

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 

bekezdés, illetve 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet „II. 

Fejezet: Települési támogatások” címe a következő 8/A. §-al egészül ki: 

 

„8/A. § (1) Az Önkormányzat tanévkezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján 

a gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Szigetszentmárton 

Községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szigetszentmárton Községben tartózkodó 

tanulói részére, aki az adott tárgyév szeptember 1. napjáig még nem töltötte be 20. életévét, 

amennyiben az őt eltartó családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő 

esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át. 

(2) A kérelem benyújtására a tanév lezárását követően a tárgyév szeptember 30. napjáig van lehetőség. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a 

törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen 

Szigetszentmárton Községben lakik, továbbá a tanulói jogviszony igazolását. 

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a 

Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A 

támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik. A támogatás összege 

tanulónként egységesen 10.000,- forint.” 

 

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet „II. 

Fejezet: Települési támogatások” címe a következő 8/B. §-al egészül ki: 

 

„8/B. § (1) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a 

Szigetszentmárton Községben lakóhelyén legalább 1 éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket 

saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a 

Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal igazolja. 

(2) A születési támogatást a 2022. január 1-jétől született gyermek után lehet igényelni. A születési 

támogatást egy gyermek után születését követően csak egyszer és csak egyik törvényes képviselője 

igényelheti, a gyermek születését követő fél éven belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a 

kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. 

(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 15.000,- forint.” 

 

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet „II. 

Fejezet: Települési támogatások” címe a következő 8/c. §-al egészül ki: 

 

„8/C. § Kérelemre a polgármester döntése alapján a házasságkötés évében 20.000,- Ft családalapítási 

támogatásban részesül a házaspár, ha a házasságkötés napján a házastársak legalább egyike nem 

töltötte be a 35. életévét, és a házaspárnak legalább az egyik tagja a házasságkötés napján legalább 

egy éve szigetszentmártoni lakóhellyel rendelkezett és életvitelszerűen itt élt, feltéve, hogy korábban 

a házaspár egyik tagja sem volt még elvált.” 
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4.§ Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

       

Bencs Tamás 

polgármester 

Dr. Cseh Balázs 

jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került. A megtekintés a Szigetszentmártoni Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján a kihirdetést követő 30 napig biztosított. 

 

Szigetszentmárton, 2022. január …. 

                   Dr. Cseh Balázs 

                           jegyző 

 

 

 

 


