
Előterjesztés 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

1. előterjesztés száma: 197/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

       - Gazdálkodási Bizottság 

       -     Humánerőforrások Bizottság 

       - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és 

az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 

- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendeletünk (továbbiakban: Rendelet) alapján a Humánerőforrások Bizottság a 

képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt a Rendelet alapján a tanulmányi ösztönző 

támogatások elbírálásáról. A Rendelet értelmében a bizottság szeptembertől – júniusig 

folyósítandó támogatást állapíthat meg azon tanulók számára, akiknek az előző tanévben elért 

tanulmányi eredményük legalább 4-es, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem összege 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló szülő esetén a 250 

%-át nem haladja meg. 

Az általános iskolai tanulók esetében a kérelmet benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb 

tanulmányi átlagot elérő tanuló részére havi 3000,- Ft/fő összegű támogatás, míg a középiskolai 

tanulók esetében a kérelmet benyújtók közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő 

tanuló részére havi 5000,- Ft/fő összegű támogatás adható.   



Kiemelten fontosnak tartjuk a rászoruló családok segítését, ennek érdekében javaslom a 

települési tanulmányi ösztönző támogatások havi összegének megemelését.  

Az általános iskolában tanulók számára havi 5000,- Ft/fő összegű támogatást, a középiskolában 

tanulók számára havi 7.000,-Ft/fő összegű támogatást javaslok.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a települési támogatásról és az 

egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben megjelenő hatások az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 

Hatásvizsgálati lap 

1. Társadalmi hatások 

A támogatás mértékének növekedésével várhatóan növekszik a szociális hatáskört 

gyakorló szerv működésével kapcsolatos általános elégedettség és a bizalom szintje. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek a költségvetési kiadásokat növelő hatása van, mely összeg a 

költségvetésben rendelkezésre áll. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendelet-tervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-tervezetnek nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosítása az utolsó rendeletalkotástól eltelt reprezentatív időmennyiség alatt 

megszerzett tapasztalatok eredményeképp szükséges.  

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

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet fogadja el. 

 

Bicske, 2019. szeptember 10. 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

  



1. melléklet a 197/2019. számú előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 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 települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(1) 

a) az általános iskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 5000 

forint/fő összegben, 

„b) a középiskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet benyújtók 

közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 7000 forint/fő 

összegben.” 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 


