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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2015. november 26-i ülésén fogadta el Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testületének  a  települési  támogatásról  és  az  egyéb  szociális  ellátásokról  szóló
4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását. A bizottsági
ülésen elhangzottak  alapján a  Pénzügy Bizottság (a  továbbiakban:  Bizottság)  javaslatára  a
lakásfenntartási támogatás folyósításáról szóló szabályozás további módosítása szükséges az
alábbiak  szerint  (a  módosuló  rendelkezéseket  a  könnyebb  átláthatóság  kedvéért  félkövér
betűvel át- illetve aláhúzással jelöltük):

1.) A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) Lakásfenntartási támogatás adható a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez: a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a
gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a lakbér, a közös költség, a távmelegvíz-szolgáltatás,
vagy a hulladékszállítás díjához.”

A  kiegészítés  a  Bizottság  javaslata  alapján  felsorolás  szinten  kiegészül  a  távmelegvíz-
szolgáltatással és a hulladékszállítással.

2.) A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.  §  (2)  A  lakásfenntartási  támogatást  elsődlegesen  természetbeni  szociális  ellátás
formájában  a  lakásfenntartással  összefüggő  rendszeres  kiadásokhoz  kell  nyújtani
elsősorban: távhő-szolgáltatási díj,  távmelegvíz-szolgáltatási díj, hulladékszállítási díj,
lakbér, víz- és csatornahasználati díj megfizetéséhez.
Amennyiben  a  rászorulónak,  ezen  szolgáltatókkal  szemben  nem  áll  fenn  fizetési
kötelezettsége,  úgy  a  támogatás  megállapítható  a  közös  költség,  villanyáram,  és  a
gázfogyasztás után fizetendő díjakhoz is.”

A Bizottság javaslata alapján a módosítás további pontosítást tartalmaz, abban a tekintetben,
hogy az  önkormányzat  a  már  meglévő  szolgáltatások  mellett,  mely  kiadások  viseléséhez
nyújthat támogatást.

A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint: 

a) társadalmi,  gazdasági  hatásai: A  rendelet-módosítás  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslata
átvezetését  tartalmazza,  melyek  következtében  az  ügyek  elbírálása  egységesebbé  és
átláthatóbbá válik. A rendeletmódosításnak gazdasági hatása nincs.

b) költségvetési hatásai: Az önkormányzat költségvetését a rendelet-módosítás nem érinti.
c) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek.
e) a  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi

feltételek: Rendelkezésre állnak.
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f) a  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei: A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a módosítás célszerű és indokolt.
Ennek  elmaradása  esetén  a  jogalkotó  szándéka  nem  valósulna  meg,  a  lakásfenntartási
támogatás folyósításának a lehetősége csökkenne. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása
után hozza meg döntését!

V á r p  a l o t a , 2015. november 27.          

                                                                                
                                                                                 Talabér Márta
                                                                                   polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
/2015. (………) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete, a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  32.  §  (3)
bekezdésében,  45.  § (1) bekezdésében,  47.  § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés  g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  települési
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Lakásfenntartási támogatás adható a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez: a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a
gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a lakbér, a közös költség, a távmelegvíz-szolgáltatás,
vagy a hulladékszállítás díjához.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.  §  (2)  A  lakásfenntartási  támogatást  elsődlegesen  természetbeni  szociális  ellátás
formájában  a  lakásfenntartással  összefüggő  rendszeres  kiadásokhoz  kell  nyújtani
elsősorban: távhő-szolgáltatási díj,  távmelegvíz-szolgáltatási díj, hulladékszállítási díj,
lakbér, víz- és csatornahasználati díj megfizetéséhez.
Amennyiben  a  rászorulónak,  ezen  szolgáltatókkal  szemben  nem  áll  fenn  fizetési
kötelezettsége,  úgy  a  támogatás  megállapítható  a  közös  költség,  villanyáram,  és  a
gázfogyasztás után fizetendő díjakhoz is.

3. § (1) Ez a rendelet  2016. január 1-jén lép hatályba,  és az azt követő napon hatályát
veszti.

          
             (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell
                   alkalmazni.

V á r p a l o t a , 2015. december 10.    

                        Talabér Márta                                                         dr. Ignácz Anita Éva
                          polgármester                                                                         jegyző
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