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Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a
települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott
ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. Az
önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve új
rendelet megalkotásával is eleget tehet.
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra,
méltányossági közgyógyellátásra, vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szt.ből. Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével – ezen
ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Lehetőségük van az önkormányzatoknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás,
adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás támogatási céljainak megfelelő
ellátási formákat állapítsanak meg a települési támogatás keretein belül. Az Szt. ezen
felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl bármely más, az
önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható.
A rendeletalkotás során azok az ellátások, melyek az Szt. módosulása miatt megszűnnek, a helyi
rendeletbe átkerültek, de más elnevezést kaptak, illetve elnevezésük kiegészült a „települési
támogatás” névvel.

A tervezett jogszabálynak a korábbi szabályozásban foglaltakhoz képest társadalmi hatása
nincs, hiszen az Önkormányzat az által meghatározott ellátásokat továbbra is biztosítja. A
jogszabály-tervezet gazdasági hatása: a költségvetésben az ellátásokra fordított összeg a
normatíva megszűnése miatt jelentősen nő.
A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A
tervezett módosításnak adminisztratív terheket növelő hatásai nincsenek, a korábbi állapothoz
képest gyakorlati változással nem jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
adottak.
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.
Budapest, 2015. február 2.
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