DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2013.(XII.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.
§ (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g)
pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 18.§ (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, 23.§ (5)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.)
önkormányzati rendelet 14.§ - 15.§ - 16.§ - 17.§ (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
14. §
Önkormányzati segély
(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt
önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére
elsősorban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. ( a továbbiakban: Szt. ) 45.§ (4) bekezdésében
meghatározott esetekben.
(2) A Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon
veszélyeztető helyzetnek minősül:

túl

létfenntartás

a) a kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozó valamelyikének hirtelen fellépő kórházi ápolást
igénylő betegsége, továbbá súlyos, vagy életveszélyes sérüléssel járó
balesete,
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b) kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók esetében a családfenntartó közeli hozzátartozó
halála,
c) a kérelmező semmilyen ellátásban nem részesül nyugdíjazás,
munkaviszony megszűnése, egyéb ellátás megszűnése miatt,
d) gyermek születése.
(3) A Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondnak minősül:
a) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés
(kórházi, szanatóriumi ápolás, gyógyfürdő) amennyiben az legalább
8 egymást követő napot érint,
b) gyógyászati segédeszközök beszerzése, amennyiben a beszerzés
értéke a 20.000 Ft összeget meghaladja,
c) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos (három
hónapnál hosszabb időtartamú) 8.000 Ft értéket meghaladó
gyógyszer szükséglete,
d) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy a rendeltetését
akadályozó köztudomású elemi kár (pl.: tűz, szél-, illetve hóvihar,
belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.)
e) ha a téli tüzelőanyag hiánya miatt annak a lakásnak a fűtése,
melyben a kérelmező, vagy családja életvitelszerűen tartózkodik
nem biztosított, és a tüzelőt más módon beszerezni nem tudja,
f)

ha a kérelmező háztartásában az élethez és a fejlődéshez szükséges
élelmiszerek nem biztosítottak, és az élelmiszert más módon
beszerezni nem tudja. Ebben az esetben csak és kizárólag alapvető
élelmiszerek vásárolhatók meg, nem szerezhető be luxusnak
számító cikk, vagy élvezeti cikk.

g) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból táppénzes állományban
részesül,
h) a gyermek átmeneti gondozása esetén a gyermek családba történő
visszahelyezése
i)

egyik vagy, mindkét szülő elvesztése vagy munkanélkülivé válása
esetén az árvaellátás vagy a munkanélküli ellátás folyósításának
kezdetéig.
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(4) Önkormányzati segély állapítható meg a Szt. 45.§ (4) bekezdésébe,
illetve a R. 14.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott élethelyzetbe
került személy számára, feltéve, hogy a családjában az egy főre
számított havi jövedelem nem éri el öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át.
(5) A 14.§ (3) bekezdése g)-i) pontjaiban meghatározott körülmények
fennállása esetén a kérelmező családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem érheti el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át.
(6) A 14.§ (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott körülmények
fennállása esetén a kérelmező családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem érheti el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500 %-át.
(7) Az önkormányzati segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül
megállapításra a 14. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott körülmény
egyedi értékelését követően.
(8) Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke alkalmanként a 15.000,Ft-ot nem haladhatja meg.
(9) A 14.§ (3) bekezdése g)-i) pontokban meghatározott esetekben az
önkormányzati segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20-30%-a közötti összeg.
(10) A 14.§ (2) bekezdése d) pontjában meghatározott
önkormányzati segély összege 20 000 Ft.

esetben

az

(11) Az önkormányzati segély megállapítása előtt indokolt esetben
környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül
különösen, ha a 14. § (3) bekezdése d)-e) pontjai szerinti eset
megítélése során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes
ismerete szükséges.
(12) A 14.§ (2) bekezdése d) pontjában meghatározott körülmény
fennállásának igazolására a kérelemhez csatolni kell a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
2.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009. (IV.10. )
önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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21.§
(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására
igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300 %át.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni
kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla és a
halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
igényelt önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségének a 20 %-nál, de legfeljebb 40
ezer forint.
(4) Az önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a
képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az
ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való
hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy
hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve az elhunyt
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése
esetén - nem állapítható meg.
(6) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése
keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta
stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.
3.§
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.)
önkormányzati rendelet 23. §-a az alábbi szövegrésszel egészül ki:
23.§
A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos hatáskört a
képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”
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4.§
(1)

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti
a) az
egyes
szociális
ellátások
helyi
szabályairól
szóló
6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet 17. § azonnali átmeneti
segély polgármesteri keretből alcím megjelölése.
b) a
gyermekvédelmi
ellátások
helyi
szabályairól
szóló
9/2008.(IV.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés b)
pontja, 6.§ (2) bekezdése, 7.§-a.

(3)

E rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2013. december 21. napján kihirdettem
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I.

TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati
rendelete módosításának társadalmi hatása egzakt
módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelemből , nehéz
körülmények között élő családok életkörülményeire. Az önkormányzati segély segítséget
nyújt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetek átmeneti megoldására. Célja a
gyors és azonnali segítségnyújtás a rászorulóknak.

II.GAZDASÁGI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása nincs.

III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása van.
IV.KÖRNYEZETI HATÁSOK
A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

V.EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye van. Amennyiben nem áll rendelkezésre
önkormányzati segély az veszélyeztetheti egyes emberek egészségi állapotát (pl. nem tudja
megvásárolni a gyógyszerét).

VI.ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása van. Az
adminisztráció vezetését a Demecseri Polgármesteri Hivatal meglévő személyi állománya
fogja végezni, az nem igényel többletlétszám alkalmazását a fenntartó részéről.

VII.JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
JOGALKOTÁS ELMARADÁSNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A

A rendelet megalkotása kötelező. Az önkormányzati
segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján „ a települési
önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig meg kell alkotnia az önkormányzati
segély
megállapításának,
kifizetésének,
folyósításának,
valamint
felhasználása
ellenőrzésének szabályait. „
A jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A jogszabály alkotás elmulasztása miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívást tehet. A Demecseri Polgármesteri Hivatalba beérkezett kérelmek
2014. január 1. után jogalap hiányában nem bírálhatóak el.

IX.
JOGSZABÁLY
ALKALMAZÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

SZEMÉLYI,

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet-tervezet célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
valamint egyéb, nem szociális ágazati törvények módosításával az
önkormányzati segély kialakítása, ezáltal a szociális ellátórendszer
átláthatóbbá tétele, a nyújtható támogatási formák számának csökkentése,
illetve a 2014. január elsején hatályba lépő törvényi rendelkezésekkel való
összhang megteremtése.
Az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segély, temetési
segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az ellátórendszer
átláthatóbbá tétele és az ellátások egyszerűsítése
érdekében összevonásra kerül és egy ún. önkormányzati segély ellátás kerül
kialakításra.
Részletes indokolás
Az 1. §- 2. §-okhoz:
A csökkentett eljárási határidő indokolja a hatáskör átruházását.
A 3.§-hoz: Az önkormányzati segélyt – az összevonással érintett ellátásokhoz
hasonlóan – a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg az
Szt.-ben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
szerint. A rendelet-tervezet a korábbi „átmeneti segély-temetési segély,
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
–
születési
támogatás”
megállapításának szabályait követve határozza meg az önkormányzati
segélyre való jogosultság feltételei, megállapításának szabályait, a
kérelemhez csatolandó mellékleteket, illetve hivatalból történő megállapítás
esetére a felhasználható bizonyítékok körét, az egyes esetben megállapítható
segély összegére vonatkozó előírásokat.
A méltányosságból megállapítható közgyógyellátás hatáskörének címzettje
2014. január elsejétől a képviselő-testület, ugyanakkor az eljárási határidő a
kérelmek elbírálásában 8 napra módosul, ezért indokolt a hatáskör
átruházása.
A 4.§-hoz:
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.
Száma: 1420-9/2013.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 4 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET
SPORTEGYESÜLET
DEMECSER
Tisztelt Elnök Úr/Asszony!
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján
2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében.
Mellékelten megküldöm
1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2011.(IV.13. önkormányzati rendelet módosításáról,
2) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
3) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a
4) Demecser Város Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet véleményezés céljából.
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. december 20 napján
tárgyalja.
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét
(csütörtök) 12 óráig megküldeni.

2013.

december

19.

napján

Demecser, 2013. december 16.
Tisztelettel:
Barabás Jánosné dr.sk.
jegyző
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