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(hatásvizsgálati lap, indokolás)
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
központi támogatása, valamint a támogatás felhasználásának szabályai lehetőséget biztosítanak
arra, hogy az önkormányzat a település lakossága szélesebb körének nyújtson szociális ellátást.
A 2015. március 1-jétől hatályos pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó
szabályozás eredményeinek, a 2016. évben felhasznált költségvetési előirányzatoknak az
ismeretében, figyelembe véve a nyugdíjak és a jövedelmek emelkedésének ütemét, indokolttá
vált az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek módosítása.
A jövedelemhatárok 5 %-kal történő megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak
körének szinten tartását, minimális bővítését az alábbi szociális rászorultság alapján járó
ellátásoknál:
- rendkívüli települési támogatás,
- temetési segély,
- gyógyszertámogatás,
- lakásfenntartási támogatás.
Az R. Eljárási rendelkezések 4.§ (5) bekezdésének módosítása az országos foglalkoztatási szerv
(korábban Munkaügyi Központ) névváltozásának az R.-en való átvezetését jelenti.
A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő módosító
rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen.
Kiszombor, 2017. január 26.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
______/2017. (______) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab)
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Aktív korú nem foglalkoztatott kérelmező esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy az
álláskeresők nyilvántartásában szerepel, legalább 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart az
állami foglalkoztatási szervvel.”
2. §
Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A rendkívüli települési támogatás annak adható,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegének 145 %-át,
b) gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegének 165 %-át,
c) egyedül élő kérelmező esetén a havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegének 215 %-át
nem haladja meg.”
3. §
Az R. 12. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiszombor nagyközségben a helyben szokásos legolcsóbb temetés 2017. évben 160.000,Ft.
(3) A temetési segély nem állapítható meg annak,
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 265 %-át,
b) egyedül élő esetén pedig annak 315 %-át.”

4. §
Az R. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 225 %-át, 70. életévét betöltött kérelmező esetén 245 %-át, egyedülálló esetén
pedig a 265 %-át nem haladja meg,”
5. §
Az R. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eseti gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 255 %-át,
egyedülálló esetén a 355 %-át nem haladja meg.”
6. §
Az R. 16. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 265 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(4) Egyszemélyes háztartásban – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - lakásfenntartási
támogatásra jogosult az a személy, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 315 %-át, és vagyona nincs.”

7. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____/2017. ( ______ ) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten
marad.
Gazdasági hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten
marad, ezért nincs jelentős hatása.
Költségvetési hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre megközelítőleg az előző évi szinten
marad, ezért nincs jelentős hatása.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3)
bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, módosításának,
valamint ellenőrzésének szabályait.
A támogatásban részesített személyek korábbi évi számának a megtartása – a nyugdíjak és a
bérek emelkedését figyelembe véve – indokolttá teszi a jogosultsági határok emelését.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2017. január 26.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____/2017. ( ______ ) önkormányzati rendelethez

A 2015. március 1-jétől hatályos pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó
szabályozás eredményeinek, a 2016. évben felhasznált költségvetési előirányzatoknak az
ismeretében, figyelembe véve a nyugdíjak és a jövedelmek emelkedésének ütemét indokolttá
vált az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek módosítása.
A jövedelemhatárok 5 %-kal történő megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak
körének szinten tartását, minimális bővítését az alábbi szociális rászorultság alapján járó
ellátásoknál:
- rendkívüli települési támogatás,
- temetési segély,
- gyógyszertámogatás,
- lakásfenntartási támogatás.
Az R. Eljárási rendelkezések 4.§ (5) bekezdésének módosítása az országos foglalkoztatási
szerv (korábban Munkaügyi Központ) névváltozásának az R.-en való átvezetését jelenti.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.)
önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és
gyermekvédelmi ágazatot érintő rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi
Ügyeket Ellátó Bizottságával.
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet
tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2017. január 26.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

