DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012.(I.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3)
bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében és 38. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Rendszeres szociális segély
8.§
(1)

Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való
jogosultság időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális
segélyre jogosult, ha
a) gyermeket vár és ezt szakorvos által vagy terhes gondozási
kiskönyvvel igazolja, vagy
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, tumoros betegsége,
fertőző betegsége miatt a közfoglalkoztatásban való részvételre
tartósan vagy véglegesen alkalmatlan és emiatt rendszeres
gyógykezelésen vesz részt.

(2)

Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben mellékelni kell a kérelemhez
a szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a gyógykezelésen való
részvételről és annak várható időpontjáról.

(3) Az (1) bekezdés alapján a rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben
fogalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi
idejéig állapítható meg.
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(4) A rendszeres szociális segélyt kérelmező személy a jogosultság egyéb
feltételeként köteles házának, kertjének és ingatlana környezetének
rendben tartására ezen rendelet 7. §-ában foglaltak szerint.
2.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet 14/A. §-sal egészül ki:
Szociális célú tűzifa támogatás
14/A. §
(1)

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa
biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM. rendelet 1.
mellékletében megállapított összmennyiség erejéig.

(2)

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
egyszemélyes háztartás esetén 350%-át és
b) a lakása fával fűthető.

(3)

A támogatás mértéke:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

egyszemélyes háztartás esetén: 0,5 m3
kétszemélyes háztartás esetén: 0,5 m3
háromszemélyes háztartás esetén: 0,5 m3
négyszemélyes háztartás esetén: 1 m3
ötszemélyes háztartás esetén: 1,5 m3
öttől több személyes háztartás esetén: 1,5 m3

(4)

Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 2011-2012. évi fűtési szezonra
lakásfenntartási támogatásban nem részesült.

(5)

A támogatás
benyújtani.

(6)

A kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe
tartozik.

iránti

igényeket

2012.
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március

31.

napjáig

lehet

3.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10.)
önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Normatív lakásfenntartási támogatás
18.§
(1)

A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályait a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
38-39.§-ai tartalmazzák.

(2)

A normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező személy a
jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének és ingatlana
környezetének rendben tartására ezen rendelet 7. §-ában foglaltak
szerint.
4.§

(1)

Ezen rendelet 7.§-ának „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a
„foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szöveg lép.
5.§

(1)

E rendelet 2012. január 31. napján lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

(2)

Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2009. (IV.10.) Ör. 14/A. §-a 2012. április 30. napján.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

E rendeletet 2012. január 31. napján kihirdettem.
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ
Az 1/2012.(I.30.) önkormányzati rendelethez
A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet módosítását a - jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva –
az alábbiak szerint indokolom:
1.§-hoz
A javaslat szerint szélesítésre kerülne azon rászorulók köre, akik tumoros,
fertőző betegségük miatt bekerülhetnek a rendszeres szociális segélyezettek
körébe. Eddig a pszichiátriai és szenvedélybetegek adhattak be rendszeres
szociális segély iránti kérelmet.
2.§-hoz
A belügyminiszter a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM. rendelete
lehetőséget ad az önkormányzatunknak, hogy a tüzelőként használható fa
beszerzéséhez támogatást vegyen igénybe.
A támogatott természetbeni juttatás jogosultság feltételeit az önkormányzat
képviselő-testülete rendeletben köteles szabályozni. A javaslat szerint a
szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához
természetbeni
ellátás
formájában
támogatás
nyújtható
a
helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM. rendelet 1. mellékletében
megállapított összmennyiség erejéig.
Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
egyszemélyes háztartás esetén 350%-át és
b) a lakása fával fűthető.
A támogatás mértéke:
a) egyszemélyes háztartás esetén: 0,5 m3
b) kétszemélyes háztartás esetén: 0,5 m3
c) háromszemélyes háztartás esetén: 0,5 m3
d) négyszemélyes háztartás esetén: 1 m3
e) ötszemélyes háztartás esetén: 1,5 m3
f) öttől több személyes háztartás esetén: 1,5 m3.
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Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 2011-2012. évi fűtési szezonra
lakásfenntartási támogatásban nem részesült. A támogatás iránti igényeket
2012. március 31. napjáig lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása a Szociális
és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. A rendelet ez irányú
rendelkezése hatályát veszti 2012. április 30-án.
3.§-hoz
A 2011. évi CXCI. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.), mely 2012.
január 1. napjától hatályos. A törvény hatályon kívül helyezte a helyi
lakásfenntartási támogatás fogalmát, a már megállapított támogatásokat a
megállapító határozatban megjelölt időpontig kell folyósítani, maximum
2012. március 31. napjáig.
A normatív lakásfenntartási támogatás megállapításának hatásköre a
polgármestertől a jegyzőhöz került, mely miatt szintén indokolt az
önkormányzati rendelet módosítása.
4.§-hoz
A bérpótló juttatás
elnevezésre változott.

elnevezés

foglalkoztatást

helyettesítő

támogatás

5.§-hoz
A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza, valamint azt, hogy a
szociális tűzifa támogatásra vonatkozó rendelkezések 2012. április 30.
napján hatályát vesztik.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Az 1/2012.(I.30.) önkormányzati rendelethez
I.

TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság szélesebb
köre számára biztosítja a rendszeres szociális segélyt. A rendelet hatályba
lépését követően a tumoros, valamint fertőző betegek, ha az egyéb
jogosultsági feltételeknek megfelelnek, rendszeres szociális segélyben
részesülhetnek. Új ellátásként – 2012. április 30. napjáig – kerül bevezetésre
a szociális célú tűzifa támogatás, mely a lakosság széle köre számára nyújt
„fűtési támogatást” a téli hónapokban. 2012. január 1. napjától megszűnt a
helyi lakásfenntartási támogatás, ugyanakkor a törvényi szabályok változása
miatt emelkedni fog a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők
száma. Új szabály, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás csak akkor
állapítható meg és folyósítható, ha a kérelmező, illetve jogosult eleget tesz a
rendeletben szabályozott lakókörnyezet rendbetételi kötelezettségének.
II.

GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet elfogadásának költségvetési kihatása van. A rendszeres szociális
segélyben részesülők körének bővítésével több személy válik ellátottá, s a
részükre folyósított támogatás 10%-a az önkormányzat költségvetését terheli.
A szociális célú tűzifa támogatáshoz is az önkormányzatnak saját erőt kellett
biztosítania.
IV.

KÖRNYEZETI HATÁS

Nincs
V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A foglalkoztatást helyettesítő támogatáson kívül a rendszeres szociális segély
és a normatív lakásfenntartási támogatások esetében is jogosultsági feltétel a
lakókörnyezet rendben tartása. Ezen szabályozásnak egészségügyi
következménye van, hiszen az udvar, kert, utca rendben tartása csökkenti a
parlagfű elterjedését, ezáltal az allergiás megbetegedések számát. A lakás
rendben tartása elősegíti az egyéb emberi betegségek megelőzését.
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IV.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A módosítást megalapozó törvényi változás eredménye az adminisztráció
megemelkedése a Szociális Alapszolgáltatási Központban. Jelenleg egy fő
végzi az intézménynél a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálatát. A
rendszeres szociális segélyben és a normatív lakásfenntartási támogatásban
részesülők magas száma miatt indokolt további egy fő ügyintézői létszám
növelése. Ennek hiányában az eljárás törvényes határidőn belüli lefolytatása
kétséges.
VI.

JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
A
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A rendelet módosításának szükségességét a törvényi változás kényszeríti ki,
ennek hiányában a helyi rendelet jogszabálysértő, így törvénytelen lenne és
ezzel együtt negatív morális hatást is kifejtene, valamint társadalmi
szolidaritás elve ellen is hatna. A Belügyminiszter rendelete alapján a
jóváhagyott támogatás átmeneti időszakra lehetőséget biztosít az új ellátási
forma bevezetésére.
VII.

JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítására a IV. pontban foglaltak az irányadóak.
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