Tisztelt Képviselők!

Szociális rendeletünk módosítását az alábbiak miatt kezdeményezzük:
A szociális támogatásokhoz benyújtott kérelmek és annak jövedelemigazolásaiból
megállapítható, hogy a bérek, nyugdíjjak az elmúlt éveken jelentősen emelkedtek. A helyi
rendeletben foglalt jövedelemhatárok olyan alacsonyak, hogy a segítségért ide forduló
családok, háztartások jelentős része ez alapján nem támogatható.

Ennek megfelelően szeretnénk a rendkívüli települési támogatás jövedelemhatárát egyedül
álló kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum 350 %-ára ( 99.750 Ft), családban élő
kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum 250 % - ára ( 71.250 Ft ) felemelni.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás jövedelemhatára családban
élő esetén változatlan maradna ( jelenleg az öregségi nyugdíjminimum 300 % a, 85.500 Ft),
egyedül álló kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum 400 % -ára (114.000 Ft)
emelkedne.
A beiskolázáshoz nyújtott települési támogatás összegét általános iskolai oktatásban részt
vevő gyermek esetén 10.000 Ft-ra, középfokú oktatásban résztvevő gyermek estén 15.000 Ft ra emelnénk. A jövedelem határ itt is alacsony az öregségi nyugdíjminimum 350 % - ára
javaslom a megemelését. Azokkal szemben, akik idén már kaptak ilyen támogatást
méltánytalan lenne, ha a később kérelmet benyújtók többet kapnának, ezért ezen rendelkezés
módosítása csak a benyújtási határidőt, tehát 2018. október 15-ét követően lépne hatályba.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott
települési támogatás jövedelemhatárát az öregségi nyugdíjminimum 450 % -ára (128.250 Ft)
módosítanánk.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet alkossa meg.
Halászi, 2018. szeptember 13.

Majthényi Tamás
polgármester

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018. (…) önkormányzati rendelete (TERVEZET)
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése és 58/B. § (2) bekezdése alapján
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás állapítható meg annak a
személynek akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át - egyedül álló kérelmező esetén az öregségi
nyugdíjminimum 400 %-át - nem haladja meg és a kérelmező havi rendszeres gyógyító
ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át,
feltéve, hogy a kérelmező közgyógyellátásra semmilyen jogcímen nem jogosult."
2. §
A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, egyedül álló kérelmező esetében a 350 %-át és vagyonnal nem
rendelkezik. A rendkívüli települési támogatás - a (5) bekezdésben foglalt eset kivételével háztartásonként évente legfeljebb négy alkalommal adható."
3. §
A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési
támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át."
4. §
A rendelet 7. § (3)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
"(3) A gyermek beiskolázásához települési támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
(4) A gyermek beiskolázásához nyújtott települési támogatás összege:
a) általános iskolai oktatásban résztvevő gyermekenként 10.000,- Ft és
b) középfokú oktatásban résztvevő gyermekenként 15.000,- Ft."

5. §
(1) Ez a rendelet - az (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon
lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárások esetén is alkalmazni
kell.
(2) A rendelet 4. §-ában foglalt módosítás 2018. október 16. napjával lép hatályba.

Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
jegyző

Kihirdetve:
Halászi, 2018. …..
dr. Kránitz Péter
jegyző

Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján elvégzett
hatásvizsgálat eredménye:
Rendelet-tervezet címe:
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen:
Társadalmi-gazdasági hatás: Felemeli egyes település támogatások összegét, illetve
jövedelemhatárát, hogy a támogatásokra a jelenleginél több személy legyen jogosult
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Rendelkezésre áll.
Szervezeti: Rendelkezésre áll.
Tárgyi: Rendelkezésre áll.
Pénzügyi: Rendelkezésre áll. Feladatalapú támogatás felhasználása is indokolja az
emelést.

