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Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló
21/2020. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2020. (VIII.27.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet) szabályozza a települési támogatások rendszerét.
A települési támogatásokat a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben elkülönített
előirányzat terhére biztosítja. 2021. évben a rendelkezésre álló összeg 34.739.000 Ft, mely a
Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 1/2021.(II.04.) számú önkormányzati
rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint került felosztásra.
A

támogatások

felhasználását

folyamatosan

nyomon

követjük,

a

Mezőtúri

Közös

Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya, valamint Gazdálkodási és Adóügyi Osztálya
közreműködésével.
Háromnegyedév elteltével, a támogatások felhasználása egyeztetése kapcsán megállapításra
került, hogy jelentős, 9.000.000 Ft megtakarítással rendelkezünk. A települési támogatások
célja, hogy a településen élő, nehéz helyzetben lévő, szociálisan rászoruló személyeket,
családokat segítse, támogassa. A támogatás formája lehet pénzbeli, vagy természetbeni juttatás.
Természetbeni juttatásként évek óta tűzifa támogatással tudjuk segíteni az arra rászorulókat, így
a megtakarítás egy részét (4.500.000 Ft) tűzifa vásárlásra kívánjuk fordítani. A karácsony

közeledtével a legnehezebb körülmények között élőket tartós élelmiszereket tartalmazó
csomaggal szeretnénk támogatni, az erre a célra felhasználható összeg 4.500.000 Ft.
Tekintettel arra, hogy a karácsonyi támogatás eddig nem szerepelt a Rendeletben, szükségessé
vált annak módosítása.
Célunk az, hogy nemcsak az idei évben, hanem mintegy hagyományt teremtve lehetőség szerint
minden évben támogassuk a legrászorulóbb személyeket, családokat.
Javaslatunk az, hogy a Képviselő-testület minden évben vizsgálja meg a karácsonyi támogatásra
fordítható összeg mértékét, és az alapján minden évben november 30-ig külön rendeletben
állapítsa meg a jogosultsági feltételeket, valamint a támogatás mértékét.
Az idei évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek családja, az
időskorúak járadékában, valamint az aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) részesülő személyek lennének
a támogatásra jogosultak az alábbi indokok alapján:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság abban az esetben állapítható
meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg
1.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át, (2021. évben a 38.475 forintot), illetve
2.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, (2021. évben a 41.325
forintot), ha
a) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha
b) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha
c) a nagykorúvá vált gyermek;
● nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be,
vagy
● felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
● és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását
megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
volt jogosult.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22.800 Ft/hó. Az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a család jövedelmétől függően változó, de nem
haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-át (50.875 Ft).
Az időskorúak járadékának összege 2021-ben:
-

nem egyedülálló személy esetén: 27.145 Ft

-

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évnél fiatalabb személy
esetén 31.925 Ft

-

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetén 43.100 Ft.

A karácsonyi támogatás ugyanazon háztartás részére csak egy jogcímen adható.
A karácsonyi támogatás mértéke
-

1-2 fős háztartás esetén 10.000 Ft értékű, tartós élelmiszereket tartalmazó csomag,

-

3 fős vagy annál nagyobb létszámú háztartás esetén 15.000 Ft értékű, tartós
élelmiszereket tartalmazó csomag lenne.

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelő 1-2 fős
háztartások száma 229, míg a 3 főnél nagyobb háztartások száma 132.
Az élelmiszercsomagok beszerzése kapcsán árajánlatok beszerzése történne elsősorban a helyi
üzletektől, és a legkedvezőbb árajánlattevővel az Önkormányzat szerződést kötne. A karácsonyi
csomag kiosztása a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói segítségével történne.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet
tervezetek elfogadását.

Mezőtúr, 2021. november 17.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásról szóló
21/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) bekezdése, 26.§-a, 32.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdés g) pontja,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontja alapján Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
támogatásról szóló 21/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosul:

1.§
A Rendelet 5.§-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg erejéig
rendkívüli települési támogatásként karácsonyi természetbeni támogatást állapíthat
meg évente egy alkalommal hivatalból. A jogosultsági feltételekről, a természetbeni
ellátás mértékéről a Képviselő-testület minden év november 30. napjáig külön
rendeletben dönt.”

2.§
Záró rendelkezés

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Herczeg Zsolt sk.
polgármester

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Indokolás

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló
21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot.
A rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Jat. )18. § (1)
bekezdése alapján a rendelet előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a
társadalmi szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik,
továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait a Jat. 17. § (1) bekezdése alapján elvégzett
előzetes hatásvizsgálat eredményei alapján.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a
települési önkormányzat képviselő-testületének meg kell alkotnia rendeletét a települési
támogatás

megállapításának,

kifizetésének,

folyósításának,

valamint

felhasználása

ellenőrzésének szabályairól. A megalkotott rendelet alkalmazásának vizsgálata folyamatos, a
szükséges, indokolt változtatásokat módosítás, vagy új rendelet megalkotása formájában kell
megtenni.

Részletes indokolás
Az 1.§-hoz
A karácsonyi természetbeni támogatás megállapításának feltételeiről rendelkezik.

A 2. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza
Mezőtúr, 2021. november 17.

dr. Enyedi Mihály

jegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője
– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetben megfogalmazott módosítás lehetőséget ad arra, hogy a legnehezebb szociális
helyzetben élő személyeket, családokat természetbeni juttatással támogassa az önkormányzat. A
rendelet-tervezet módosításai alapján szükséges az önkormányzat elfogadott költségvetésének
módosítása. Az Önkormányzat részéről saját forrást nem igényel.
Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításának nincs környezeti és egészségügyi hatása.
b) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai a rendeletnek nincsenek.
c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltétel biztosítására.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Amennyiben a rendelet nem kerül módosításra, és az állami támogatás összege nem kerül
felhasználásra, azt vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.
Mezőtúr, 2021. november 17.
dr. Enyedi Mihály

jegyző

