
Szaila Nagyközség Önkormányzat Kópviselő-testületének
212015, (U, 13.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és termész€tbeni támogatások rendszeréről,
va|amint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

szada Nagyközség Óntonnányzat Képvise1ő{est|ilete a szociális igazgatáslól és szociá]is

ellátásokól szóló 1993. évi l]I' töNény (a továbbiakban: Szt.) 1. s (2) bekezdésében' 25. $ (3)

bekezdés b) pontjában,26. $-ában, 32. s (3) bekezdésében.45' $-ában. 48. $ (4)

bekezdésében, 92. $ (1) bekezdósében, valamint a gyenrrekek védelméről és a gyámügyi

igazgatáslól szóIó 799'7. évi xXxI. tön,ény (a továbbiakban: Gyvt') 18' s (2) bekezdésében,

29. $ (2) bekezdésében" 131. $ (1) bekezdésében" valamint a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CxL. tör,.ény (a továbbiakban: KET')74.$
(5) bekezdésében kapott felhata]mazás alapján az aiábbi rendeletet alkotja:

L fejezet

ÁltaláÍos rendelkezések

Á rendelet célja

1.S

(1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőuése érdekében
szabáIyozza a pénzbeli és temészetbeni juttatások, va]amint a szociális ellátások
igénybevételének helyi szabályait, rendeikezzék a szociális és gyermekjóléti szo1gáltatások

igénybeYételénekjogosultságáról, métékéről. igénybevételük módjáró1 és té tési díjahól.

(2) A Képviselő-testü1et az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult
csa1ádok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra,

1rogy magú is tegyenek meg minden tőlük elvfuhatót annak érdekében' hogy családjuk
eltaúásfuól elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gontloskodni'

(3) E rendelet a Sa-ben és G1M-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a
szt. 1' $ (2) bekezdés felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkom'rányzat által nÉjtható
szociá1is e11átásokló1.



A rendelet hatálya

2.$

(1) E rendeletet kell alkalmazni a szada Nagyközség ÖDkományzat közigazgatási tedletén
életvitelszeríien élő

a) magyar ál1ampoigároka,

b) bevlíndoroltakra és letelepedetleke,

c) hontalanoka,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismefi személyekle'

(2) E rendelet hatálya a sá. 7. s (1) bekezdésében meghatározott e11átások tekintetében az a)-

d) poítban foglaltakon tulmenően kiterjed az Eulópai Szociális Kafiát megelősítő

országokrrak a Magyarország telületénjogszerúen laÍózkodó állampolgríaira is.

(3) E rendelet hatálya kiterjed a szt' 3. s (3) bekezdésében, a Gyvt' 4. s (1) bekezdés b)

pontjában meghatározottaka.

E fendelet szelint kell eljámi M ('1) és (2) bekezdésben meghatározott szemé1yeken kívül,
Szada ted]etén taÍózkodó nem magyal állampolgárságú gyenrrek véde1mében is, ha az
ideiglenes hatalyú elhelyezés vagy nrás ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyemek veszélyeztetettségével vagy elháÍíthatatlan kánal j áma.

EljáÍási Íendelkezések

3.S

(1) A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kére]met - az igénylésre rcndszelesített
nyomtatviínyon - egész évben folyamatosan ]ehet benÉjtani a Szada Nagyközség
Polgármesteli Hivatal szociá1is ügyekkel foglalkozó osztá1yán'

(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat. valamint annak
intézményei, továbbá a telületén mÍlködő köaevelési, egészségügyi szervezetek egymással és

a civil szervgzetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igény1ő
problémák megoldását köte]esek kezdeményezni.



4.$

A benÉjtott igMoIások, nyílatkozatok tartalmát a szociális ügyetr;kel foglalkozó osztály az

.rlibbiak szerinL ellenoriáeti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóbatóságot'

b) megkelesheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántafió szeNet,

c) megkelesheti a közlekedési igazgatási hatóságot.

d) ehendelheti kömyezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiá]lító szervet' mu táltatót.

A települési támogatás

s.s

A te]epülési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A
családban életvitelszerűen egyiitt é1ő személyek életnódját' szociáIis helyzetét' a
rászorultságot egységben kell vizsgálni' A nyújtandó támogatást úgy kell megá1lapítani' hogy
elősegítsék a család létfenntaftási ós lakhatási lehetőségeit.

6.S

(l) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi
kére]méhez, ha a jogszabályoknak és a lendelet előíIásainak megfelelóen nráI benÉjtotta és

ha' nem következett be köúlményeiben vá1tozás'

a) a tárgyévi n1.ugdíjáró1 szóló igMolást,

b) a társadalombiztosítási el]átás esetében a kérelem benyÚjtását megelőző hónapbaí
kiÍizetett ellátást igazoló szelvén}t, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását.

c) a szülői l'elügyeleti jog egyik szü]ő álta1i gyakorlása esetén az eüe vonatkozó
okiratot,

d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi álapotfua vonatkozó
igazolást,

e) a köZépfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatiín taIuló esetében

az oktatási intéznén)' adott felévi igazolását a tanu1ói vagy hallgatói jogviszony
fennálIásáró1,



f) áláslrereső esetén az egytittmúködésrő1' az álláskereső ellátásról' vagy a

regisztrálásIól a munkaügyi központ illetékes kilendeltsége által kiadott előző havi
igazolást, határozatot, vagy az aktív koru e11átásla való jogosultságot megállapító
hatarozatot.

g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályÍl elhelyezése és a gyrámrendelés

tárgyában hozott bírósági és gylímiatósági hatfuozatot'

(2) Annak igazolására' hogy a szü]ő gyemekét egyediil neveli' illetve gyemektaitásdíjban

lészesill' bontópe vagy gyenrrekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat.

gyemektaúásdíjat megállapító bíIói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megirrdításáról szóló
okilat szolgáhat.

(1) A települési támogatás egészben vagy lészben temészetbeni szociáis ellátás fonnájában
is nyújtható. A temészetbeni szociális e]]átás formájáról és módjfuól az ellátást megá]]apító

határozatban lendelke^i kell.

(2) A természetbeni szociális e1látás fomái: étkezés, gondozási díj átvál1alása, a gyennek
tanulmányaival és a lakhatássaL összefliggő kiadások támogatása.

(3) A települési támogatás folyósítása készpénzben, vásfulási utalvány fomrájában vagy a
jogosr t közl'etlen költségeinek átvállalásáva1 töfiétúet'

(4) A készpénzben megál1apított települési támogatás felhasználásfuól ajogosult az összeg
felvételétől számított 30 napon beliil elszámo1tatható.

Áz ellátások folyósítása

8.$

(1) A megáilapított támogatás lblyósítása elsősorban az Öntomlányzat házipénzlárában
töÉénik'

(2) A természetbeni ellátásként megálapított ]akhatási támogatást havonta ke]1 fo1yósítani'

7.$



lI. fejezet

A települési támogatás formái

e.s

Települési támogatás

a) a létfemtaltási gondok enyhítése;

b) a lakhatás támogatása;

c) az elhunyt személy eltemettetésének köllségeihez való hozzájárulás;

A létf€nntartási gondok enyhítés€

10. $

(1) Települési támogatás á]apítható meg, annak a iétfenntartási gondokkal küzdő személynek.
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi n1'ugdíj

mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülélő esetén aimak 150%-a és önmaga vagy
család.ja létfenntaltásfuól más módon gondoskodni nem tud' mefi

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős j ővedelem'kjesése következett be

vagy

b) eleni kár, vagy sérelméIe elkövetett bűlrcselekményből anyagi kára keletkezett
vagy

c) nyugdíj vagy a megváltozott nunkaképességú személyek ellátásairól és egyes
törvények módosítl'sáról szóló 2011. évi cxc]' törvény 3. $ (1) bekezdése szeríit
fo]yósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításrának elhuzódása niatt késik
vagy

d) önhibáján kívül legfe1jebb 2 havi közüzenri díjlrátla1éka, iakbéIhálraléka
halmozódott fe], me]yet önerőből nem tud kiegyen]íteni vagy

e) nagyobb összegű, \'iá]atlan vagy előre látott kiadásai va.níak, amelyeket önerőből
nem tud kiegyenlíteni vagy

t) gyermek nevelésével' gondozásával' a nevelésbe vett gyermek családjával vaió
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba tőÍénő visszakerü]ésének előseEítéséhez
kapcsolódó kiadásai ke1etkeztek'



(2) Az (1) bekezdésben meghatalozott esetekben a települési tfunogatás adható maximuma, az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de nem haladhatja meg a tényleges költség

méltékét.

(3) A telepiilési támogatás létfenntafiási gondokkal kiizdő személynek .időszakosan vagy

tartósan fennlílló létfenntafiási gondja enyhítéséIe' ismétlődően, tárgyévben a kérelem

benyújt.isától két havonta 3.000'-Ft' gyermeket nevelő családban 4.000'-Ft átékri vásár]ási

utalvány formájábarr is nyújtható.

(!Í) Nem á1lapítható meg települési íámogatás annak az aktív koru személynek, aki
álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munlranélküliként a murkahely
keresés céljából nem miiködik együtt a Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségéve1 és Szada Nagyközség Szociális és Gyetmekjóléti Alapszolgáltatási
Központjával. (továbbiakban: SZAK).

Lalrhatási támogatás

11. $

(1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként

a) fűtési támogatás október 15 _ ápri1is 15. napjág terjedő időtaltamban, a flítési
iclőszaka;

b) a pénzbeli tánogatás maximum 5 ezer Íbdníhó hááalásonként

c) flitési időszaka ternészetben adható tűzifa, ami maximum 5 mázsa túzifátjelenl.;

(2) A (1) bekezdésben meghatfuozott támogatások házta ásontént egy személy részére
állapíthatók meg, ha a hááartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az örcgségi
n).Llgdíj 150%-át' egyedül á11ó esetén a 200%-át'

(3) Nem jogosult lakiatást elősegítő települési támogatásra

a) aki albéílőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) olyaí jogcímné1küli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

c) akinek a lakásbérleti' vagy tulajdonjogára vonatkozóan tatási' életjáradéki vagy
öröklési szeÚődése á1 fenn;

d) aki a bérleti szerződésben viílalt lendeltetésszerű lakáshasználattal kapcso]atos
szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be;

e) akinek a béI]eti jogviszonya tekintetében az ara jogostrlt lakbércsökkentésről
rendelkezen, a lakbcrc"ökle1les'dejere'



Az elhuÍYt szemóly eltemettelésének költsógeihez való hozzájárulás

12. S

(1) Telepillési támogatásként elhunÍ személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulás nÉjtható anlak a Személynek, aki a meghalt személy eltemettetésérő1

gondoskodott, és a családjában az egy tőIe jutó jövede]em nem haladja meg az öIegségi

n1.ugdíj mindenJ<ori legkisebb összegének 150%-át.

(2) Települési támogatás e típusát azon személy Észérc lehet megállapítani, aki az elhuny
személy temetésérő1 gondoskodott' de arra nem volt köteles, illetve tafiásra köte]es

hozzátaiozó esetén akkol, ha a temetési költségek viselése a saját. illetve a családja

létlénntaltását veszélyeáeti'

a) Maximum 50.000'-Ft ha a kérelmezővel egy hááartásban élőkÍe számítva a család

1 Íóre jutó átlagjövedelnre nem haladja meg az öIegségi n1ugdíjminimunr legkisebb

összegének másfélszelesét, egyedül é1ő eseténjövedelme nem haladja meg az öregségi

nyugdíjminimum kétszeresét.

b) Maximum 40.000.-Ft ha a kére]mezővel egy háztartásban élőkle számítva a csa]ád

1 főle jutó átlagjövedelme nem haladja meg az öIegségi n1ugdíjmininum legkisebb
összegének kétszeresét, egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi
íyugdíjminimum két és lélszeresét

c) Maximum 20.000.-Ft ha a kéIelmezővel egy hááaltásban élőkIe számítva a család 1

főIe jutó ádagjövedelme nem haladja meg az öregségi n1ugdíjnirrimum legkisebb
összegének két és félszelesét, egyedül élő esetén jövede1me nem haladja rneg az
öregségi nyugdíjminimum hiíromszolosát'

(3) A jelen páragrafus (2) bekezdésben foglalt összeghatá.ok tekintetében további feltétel.
hogy az önkományzatí segély atemetés teljes összegének a 30 o/o-át nem haladhatja neg.

(4) A támogatás összegét 1.000 Ft_ra kerekítve kell megálIapítanj'

Relrdkívűli települési támogatás

13. S

(1) Az élet1'enntaflását áhnenetileg, vagy hosszabb időszaka veszélyeáető köflllmények (p1.

tafiósan beteg, súlyos fogyatékos, elenri kár, vagy egyéb temészeti csapás) közé keúlt
személy lészérc az Önkormányzat Képviselő{estülete az egyedi körülmények mérlege1ése
alapján rendkívüli települési támogatást á]lapíthat meg'

(2) Támogatásban részesillnek' akik a települési támogatás általá'os feltótelrendszerén túl
ön1ribájukon kívü1 kefültek olyan hátr.inyos körülmények közé, amelyeket saját erejükbő]
áthidalni nem tudnak és egyedi, killönös méItrinylást igényelnek.



(3) A megállapított támogatás lehet egyszeli' vagy folyamatos, de egy évnél hosszabb
időtafiamÍa nem ál1apítlrató meg. Támogatás méItékét a kérelmező élethelyzetét figyelembe
véve kell megáilapítani. de havi összege nem haladhatja meg a 30.000.- Ft-ot.

(,l) A rendkívűli óletb elyzet igazolásához a Polgfumesteri Hivatal kömyezettanulmánÍ készít.

(5) A kéIelmező a támogatásla j ogosu]tságát édntő' szociális ködlményeiben történt vátozást
8 napon belül köteles bejelentenj a Polglfunesteri Hivatalhoz.

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚrrorr szocrÁr,Is ELLÁTÁsoK

14. S

Szada Nagykózség Önkormrínyzat Képvise]ő-testülete a 70. életéviiket betöltött s7emélveket
és a szociá]isan rászorultakat kalácsonyi ajándékban részesítheti'

Köztemetés

1s. $

(1) A haláleset helye sze nt illetékes telepü]ési önkormányzat polgármestere öDkományzati
hatásköIben _ a halálesetrői való tudomásszerzést követő 30 napon belül ' gondoskodik az
e]hun}t sze é]y közköltségen töfténő eltemettetéséíől, az önkormányzat által szerződéssel
rendelkező vál1alkozóval.

a) nincs vagy nem lelheló fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az e]temettetésre köte]es személy az eltemettetéslől nem gondoskodik.

(2) Az elhun)'t személy elhaláloása időpontjában fennáIló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó
lakóhely) szerinti települósi önkolmányzat a köáemetés költségét az (1) bekezdés sze nti
önkományzatnak megté ti' A megté tés irálti igéliÍ a köztemetés elleÍdelésétől sámított
hatvan napon belül kell bejelenteni.

(3) AZ e1hun).t személy utolsó lakóhelye szednti települési tjnkonnányza1

a) a költségeket hagyatéki teherként a teúletileg illetékes közjegyzőnél bejelenti' vag'v

b) az e1temettetésle köÍeles személÍ a köztemetés költségeírek megté téséIe kötelezi.

(4) A települési önkományzat a rcndeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b)
pontjában meghatáÍozott megtérítési Löte1ezettség a1ól részben vagy egészben kiilönös
méltrányiást érdemlő körülmények ferrnállása esetén meÍtesítheti az 9ltemettetésre köte1es
szemé1yt'



IV. Fejezet

SZEMÍIYEs co\ DosKoDÁsT NYÚJTÓ ALAPELLÁTÁsoK

16. S

Alapellátások formái

a) szociális szolgrítatások

b) szociális étkeztetés

c) házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás

szociílis szolgáltatások

17. $

(1) Az ellátás igénylésénél csatolni keil a nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetéí a
Nyugdíjfo]yósító lgazgatóság igazolását a nyugdíjszerÍi ellátás összegéIől. egyéb esetben

előző havi j övedelemigazo1ást'

(2) A fogyatékosok nappali intézményében töfiénő elhelyezéskor a (1) bekezdésben
foglaltakon kívül az illetékes ideggondozó szakvéleményét; tantöteles gyermek felvételi
kérelme esetén a tankötelezettség teljesítése alóli felmentést ta1talmazó határozat másolati
pé]dányát csatolni kell.

(3) A szeméJyi térítési díjak elengedése, mérséklése ilánti kéIelmet az intézmény vezetőjéhez
kell benyújtani' melyhez csatolni kell az igénybevevő és családtagjai n}ugdíjszeú e11átásfuól

szóló igazolást a nyugdíjszerú ellátás összegéIől' előző havi jövedelemigazolását' továbbá
nyi]atkozatát' hogy nincs tafiásra kijtelezett és képes hozzátartozója, valamjnt az egészségi
állapotlól szóló háziorvosi szakvélemén).t'

(4) A személyi térí1ési díjak megáiiapításához sztikséges jövedelemszámításnál a kéfelem
ben}'lrjtását megelőző havi rendszeres jövedelem vehető Í'igyelembe.

Szociális étkeztetés

18. S

(1) A szociális étkezést az Önkományzat a településen nríiködő Öntományzat konyhájfuól
biáosítja a jogosultak részérc.

(2) Az étkezési térítési díjakat a Képviselőtestillet a minden]<ori étkezési térítési díjak
megállapításlÍól szóló külön rendeletében állapítja meg'



(3) A szociális rászorultságtól ffiggő szocilílis étkezés térítési dÜát (ebédköltsés + a kihordás
díja) a szociais Alapszolgá]tatási KöZpont terjesái elő' A döntésre a Képviselő{esttilet
átruházott hatáskörében a Polgfumester jogosult a (4) bekezdésben meghatifuozott
részletszabáyok alapjáÍl'

(4) Jogosult a szociá]is étkezésle aki 62 ev t'eletti vagy mozgásában kor]átozott vagy
egészségi állapota miatt önmaga .észére a napi egyszeri meleg étellel való ellátásIól nem tud
önál1óan gondoskodni, illetve egyedi elbíÍálás alapján a szociális étkezésre va1ó jogosultsága
állapítható meg, továbbá az alábbi jövedelemhatárckon belül esik a családjában az egy főre
jutó.jövedelme:

a) Amennyiben az igénylő hrááatásában az egy főIe jutó jövedelem nem haladja meg
a 30'000.-Ft_ot úgy sem aZ étkezéséfi' sem a szállításért térítési díjat nem kell Íizetnie.

b) Amennyiben az igénylő hráaarLísában az egy főIe jutó jövedelen 30'001.-Ft
45'000.Ft közé esik, úgy az étkezéséfi a té tési díj 50%_át, a szállításért a díj 50%-át
kell iizetníe szá]lítási napontént.

c) Amemyiben az igénylő hááatásában az egy főre jutó jijvedelem 45'001.-Ft _
60'000.Ft közé esik, úgy az étkezésért a téIítési díj 75%-át' a szállításéIt a díj'75%-át
kell fizetnie szállítási naponl(ént'

d) Amennyiben az igény1ő lrááafiásában az egy főre jutó jővede]em 60'001' Ft
Íijlött van' alrnak 100% téIítési díia1 és 100 % szállítási díjat kell l]zetni.

(5) A szociális Iászorultság megállapításához indokolt esetben kömyezettanulmiány
készíthető'

(6) Fentieken tulmenően szociális étkeztetést annak lehet bjztosítani aki a településen állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezik.

(7) A szociáis étkeáetés jogosultsági fe]téte1eit évente egyszer, illetve a té tési díjak
változását követő 30 napon belü] fe]ül kell vizsgálni.

Házi segítségnyújtás' családsegítés, nappali ellátás

le. $

(1) A Képviselő-testüJet a házi segítségnyújtást. családsegítést, nappa]i ellátást a Szociális és
Gyemekjóléti A]apszolgáltatási Központ hazi gondozók és családgondozók (segítők)
közrcmúkajdésével ]átja el. A részletszabályok tekintetében a szoc' tv. 63' s, 64. $ és 65/F $-ai
az irányadók'

(2) A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátására vonatkozó térítési díjak mértékét a
Képvjselő-testület a mindentoli Költségvetési rendeietébeí határozza meg.

(3) A családsegítés a szoc. tv. 115. s/A (c) pontja alapján térítésmentes.



vI. F€jezet

sZo cIÁLPoLITIIi{I KERElíASZTÁL

20. s

Szada Nagyközség Önkományzata helyi Szociá1politikai Kerekasztalt hoz létre, a he1yi

szociálpolitikai t'eladatok ellátásának elősegítésére' a szolgáltatástenr'ezósi koncepcióban
meghatiározott feladatok megva1ósulásának, véglehajtásának foiyamatos figyelemmel
kíséréséíe'

(l) A Szoci.ilpoliLikai Kerekasaal tagjai:

a) szada Nagyközség Polgármestere

b) Szada Nagykt'zség jegyzője

c) Szacla Nagyözség Ónkonnányzat Pénzüg}'i é5 Általános Bizottságtinak képviselő tagjai
illetve külsős tagjai'

(2) A Szociálpolitikai KeIekasáa] évente legalább egy ülést talt' Az ülést a Polgármester hívja
össze és vezeti. Az ülést az Önkormrínyzat éves költségvetése megálapítása előtt kell
megtartani.

(3) A szociálpo]itikai Kerckasáal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati
formábarr döntenek' A Szociálpolitikai Kelekasáal akkor határozatképes' ha a szavazati
joggal rendelkező tagok egyhamlada jelen vau. Az é.r'ényes hatiíozatboz a megjelent és
szavazísban részt vevők egyszerű szótöbbsége sziikséges'

(4) A Szociálpolitikai Kerekaszta] tevékenységéről évente beszrímol a képviselő_testületnek'

(5) A Szociálpolitikai Kelekasztal ü1é5ei nyih,ánosak.



vII. F€jezet

!aEG\Ts RENDELKEzÉsEK

21. S

(1) A Képviselő{estület felhatalaazza a polgfumeste1t, hogy egyedi és kü1önös mé]tánylást

&demlő esetben a lendelet szabálYaitól e]térhessen' Ez esetben az eltérés okát külön
indokolni kell.

(2) A szociá]is kérclÍnek e]bÍrálása e]őtt a Polgámested Hivata] szociá]is ügyektel foglalkozó
dolgozója a SZAK münkatársáva] szükség esetén kö]nyezettanu]mányt készittet.

(3) Az Öntományzat a megallapított ellátás fo1yósítását, a támogatott személy életkor1rhoz,
egészségi állapotához, képességeihez méúen köaenúködési ktjtelezettséghez kötheti.

(4) A közremuködési kötelezettség elsősorba! az önl(oÍm.ányzat közmunka programjában való
Iészvételt j elenti úgy, hogy az a támogatott munl<aerőpiacra való visszajutását' i]letőleg a
közösségi életben való részvétel lehetőségét' az életnódbe]i változást lehetőség szerint
e1ő5egítse

(5) Az eljárási szabályoka a mindenkor hatályos eljárási jogszabályok rendelkezései
irányadóak és alkalmazandóak'

(6) E lendeletben szabályozott ellátások közü1 egy hááa1t's, egyazon évben, legfeljebb
háron, alkalommal, az Órrkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe taÍozó ellátási
folmában rés7esü]het.



VIIL Fejezet

HATÁLYBA LÉPT]aTo RENDELKEZÉSEK

23. S

(1) Ez a rendelet kihirdetést követó nap lép hatályba' rendelkezéseit 2015. március 1-tő1 kell
alkalmazni.

(2) E rendelet 2015. február 28. napjával hatályon lrívül helyezi a helyi szociális ellátásokról
és szociális támogatásokól szóló többszöI módosított 9/2013. (12'0ó.) rendelet'

(3) E rendeletben nem szabáiyozott kéIdésekben a szoc.tv.-beü loglaltakat keil alkalmami'

(,l) E rende1et a belső piaci szolgáltatásokól szóló' az Európai Parlament és a Tanács
2006/123lEK irányelvüek való megfe]elést szolgálja'

Szada. 201 5. február l 2'

,k.fu
i.'"rt"o /

7.ál ad ék:

A rendelet kjhirdetése 2015. februáI 13-án negtöfiént'
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A hatáskörök megállapításáról

települési támoeatás

_ létfenntartási gondok enyhítése

_ lakhat.ísi támogatás
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rendkíviili települési támogatás
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Polgármester

Polgfumester
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ELóZETES HATÁsvIZscÁLAT

SzadaNagyközség Önkományzatlínak a pénzbeli és tem1észetbeni tiímogatások lendszeréről,
valamint a szemé]yes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokól szóló

2/2015 ' (I' 13.) önkomlányzati rendeletéhez.

A jogalkotáslól szóló 2010' évi CXXX. törvény 17. $ (1) bekezdése éfielmében a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefol}tatni, az alábbi tényezőkle
vonatkozóan:

A rendelet-terwezet:

- Tfusada1n hatás: A lendelet-ten ezetben szabáJyozásra ker'ül a létfelntafiást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntaÍtási gonddal
küzdő személyek részéIe nyújtható, 2015' március 1-jétőlhatályos települési támogatás
megállapításának' kifizetésének' folyósításának, valamint felhaszniíása ellenőrzésének
szabáyai. A szabályozás ]ehetőségeÍ íyújt az önkom]án'vzati rende1etben meghatfuozott
rászorulók támogatásáJa.

_ Gazdasági ha'ísa: A rendeletben Íbglaltak végÍehajtása a]apvetően meghatározza az
önkom]ányzat gazdasági- pénzügyi keleteit, így jelentős hatással vaí a település egészére'
annak fejlesáési lehetőségeire' és a lakosság szociális támogatás&a'

- Költségvetési hatása: a települési támogatás ilánti igény (kéreiem) valószíl]úsíthetően 1neg
ibgja ha]adni a 2014. évi önkományzati segély iránti kérelmek számát, tekintettel a1aa. hogy
több szocíáIis ellátás (pl. lakásfenntatási íimogatás, mé]tányossági közg}ógyel1átás)
n]egsziintetésre kerül, és azon személyek, akik eddig ezen ellátásokban lészesiiltek,
lé]tehetóleg az önkományzathoz fognak fordulrri a kiesett támogatás .'pótlása'' érdekében' A
szociá1is feladatok ellátásához kapott 2015. évi állami támogatás összege 0 Ft'

- A rendeletnek közvet]en kömyezeti hatása nincs'
- A lendeletnek közvetlen ggévs9g!-bo!i54 nincs'

- A teNezetnek adniniszl_ratív terheket befolváso]ó hatása| a lendelet megalkotásának aZ
adminisztratív terheket tekintve j elentős többlet telheket eledményező batása nincs'
- A lendelet megalkotásának sztikséqessége| Az önkormányzati rendelet megalkotása
köte1ező, arendeleta]kotást a Szoc. tv. írja eJő. melynek hatfuideje 2015. februfu 28.
_ A ioqalkotás elmaÍadásának várható következnrénYei| a jogalkotás elmaradásának
következménye' hogy a szociális ellátásokól szó]ó önkomlínyzati rendelet nem lesz
összhangban a törvényi rcndelkezéssel' a teleptilési támogatásra vonatkozó szabályok
tekintetében a rende]et a]kotási kötelezettség elmaradása, valamint a felsőbb szintú
jogszabályi rendelkezésekkel való ütközés miatt törvényességi felügyeleti intézkedés várható.
_ A rendelet alkallnazásához szilkséges személvi. szervezeti. tfugvi és pénzügyi feltételek: a
rendelet a neg1évő szeNezeti, sze1nélyi, tárgyi feltéte]ekkel alkalmazlrató. A rendelet
alka1nrazása valószínűleg további pénzügyi feltételek biztosítását igényli' a tényleges
támogatási igény és sziikséglet sze nt'
- A rendelet a meglévő áIlapotokat nem érinti.



lndokolás:

A pénzbeli és tem1észetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben j"elentős mértékben
átá]akul' Az átalakítás fő elemei:

. Az állam és az önkonnányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai éleseu eLvá]asztásra
kerülnek:

- Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
- Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
- Bővül az öntományzatok mozgástele az általú níljtott ellátások

meghatfuozásában.
. Átalakul a finanszírozás rendszere.

A segélyezési rendszer 2015. mfucius 1-jei áta1akításával összefiiggésben az áIIam és az
ijnkományzatok köZötti feladat_megosztás a szociális ellátások biztosítása teliiletén áta1akul:

A jel".nleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípÜs állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkfuosodási és gyermekl'elügyeletj támogatás (új ellátás a

korábban rendszeres szociális segé1yre jogosultak egy részre erre válik
j ogosulttá).

Az újonrran a járási hivatalok hatásköIébe kedlő aktív ko1úak ellátásán tul továbbra is ajárási
hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök|

- alanyi ápolási díj (az alapösszegú' a fokozott ápolási szükségletre
tekintettel megáilapított emeIt összegl'i, valanint a kienrelt ápolási díj),

- idő skoruak j áradéka,
- alaüyi és íonnatív j ogcímen megá11apított közgyógyeuátás,
- egészségügyiszoigáltatásravaló jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körbcn nyújtott' és 100yo-ban kiizponti költségYetési
forrásból kiÍizetett szociális ellátásokon hil más ellátások nyújtásáról' jogosultsági
feltételeiről nz önkormányzatok döntenek az ún. települósi támogatás keretéb€n.

A módosítás 
^z 

szt, által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti,
czekr€ vonatkozóan az szt. 2015' március 1-jétől nem tartalmaz szabálllozásti

_ lakásfeÍntaÍásitámogatás
- adósságkezelésiszolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltáíyosságiközgyógye]látás

A 1'entieken túl az önkonnányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetle tekintettel is a
települési támogatás keletében n)'tljtható majd támogatás.


