Általános indokolás
Az állami és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek. Ezen belül egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök. 2015. március 1jétől a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, ezzel az állam által – a
járási hivatalok útján – kötelezően nyújtandó ellátások:
- időskorúak járadéka
- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás),
- alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díjak
- alanyi és normatív közgyógyellátás
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a
rendszeres szociális segély, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás,
a méltányossági ápolási díj és az önkormányzati segély.
Az önkormányzatok felhatalmazást kapnak arra, hogy települési támogatásként rendeletben
szabályozzák az általuk támogatandónak ítélt élethelyzeteket, amelyek megalapozzák a
támogatás megítélését és folyósítását. Jelentősen kiszélesedik tehát a települési
önkormányzatok szabályozási jogköre. A jogalkotó azonban kötelezően követendő előírásokat
is beépített az Szt.-be. A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás mértéke ugyanis
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Továbbá a
képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles
rendkívüli települési támogatást nyújtani.
A települési támogatás típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében
határozza meg, melyről az Szt. 134/E. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „A települési
önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb
2015. február 28-áig megalkotja.” A fentiek alapján e kötelezettségének célszerűbb egy új
rendeletben eleget tenni.

Részletes indokolás
1. §-hoz: Meghatározásra került a rendelet célja.
2. §-hoz: Meghatározásra került, hogy a rendeletben meghatározott támogatások hatálya kire
vonatkozik.

3. §-hoz: Meghatározásra került, hogy a Képviselő-testület átruházott hatáskörben a Szociális
Bizottságra ruházza a települési támogatással kapcsolatos feladatait.

9. §- 19. §-ig: Részletesen meghatározásra került a rendszeres és a rendkívüli települési
támogatásokra vonatkozó eljárási rendelkezések. Pl. a kérelmek benyújtásának módja,
támogatások összege, jogosultsági feltételek.

20. § -hoz: Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások felsorolása.

21. §-hoz: Ez rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

Előzetes hatásvizsgálat
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A rendelet célja a településen élő rászorulók szociális biztonságának megteremtése az
alacsony jövedelemmel rendelkező családok megsegítése által, különös tekintettel az egyedül
élőkre és a nagycsaládosokra. Az előterjesztés elfogadásával az új szociális támogatási
rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében
elejét veszi a segéllyel való visszaélésnek.
Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat költségvetését valamennyi
rendelkezés érinti, a rendeletben szabályozott szociális ellátások összege nem igényelhető
vissza a központi költségvetésből.

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezetre, egészségre gyakorolt közvetlen hatása nincs.

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet adminisztratív terheket a támogatást igénylőkre nem jelent.

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A törvényi szabályozás alapján a rendelet megalkotása indokolt és kötelező. A rendelet
megalkotásának elmaradása törvényt sért. A javaslat elfogadása nyomán megteremtődik az
önkormányzati rendeletnek a szociális törvény hatályos szabályaival való összhangja.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A rendelkezésre álló feltételek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban a
rendelet alkalmazásához egyaránt megfelelnek.

