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Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásairól
új rendelet megalkotását javasolom az alábbi indokok alapján:

2013.  január  1-jétől  az  Országgyűlés  döntött  a  Járási  Hivatalok  kialakításáról,  ezzel
egyidejűleg  a  helyi  önkormányzatoktól  több  hatáskör  átkerült  a  Járási  Hivatalokhoz.  A
korábban  az  önkormányzat  által  folyósított,  a  hatályos  önkormányzati  rendeletben  még
szereplő  támogatások  közül  az  időskorúak  járadékáról,  az  alanyi  és  normatív
közgyógyellátásról,  az  alanyi  és  fokozott  ápolási  díjról,  valamint  az  egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságról a Járási Hivatal jogosult dönteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 2014. január 1-jétől hatályba lépő módosítása alapján a korábbi átmeneti segély, temetési
segély és rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás önkormányzati  segély néven összevonásra
került. A települési önkormányzatoknak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének  szabályairól  szóló  rendeletét  –  módosítva  a  hatályos  rendeletben  külön
nevesített és szabályozott ellátási formákat.

Az  idei  évtől  jelentősen  változott  az  önkormányzati  költségvetés  tervezésének  jogi
szabályozása.  Külön  kell  választani  például  a  költségvetésben  az  önkormányzat  által
kötelezően  nyújtandó  és  az  önként  vállalt  feladatokat.  Az  önként  vállalt  feladatok
finanszírozása nem előzheti  meg a kötelező feladatok ellátásának pénzügyi  biztosítását.  A
jelenleg hatályos rendelet tartalmaz bizonyos pénzbeli támogatási formákat, amelyeket az Szt.
kötelezően  nem  ír  elő  önkormányzatunk  számára  (eseti  segély  tüzelővásárlásra),  illetve
amelyeknél a támogatási feltételek a jogszabályban előírt minimumnál a kérelmezők számára
kedvezőbbek (méltányos ápolási díj). Pénzügyi helyzetünk alapján, ezen támogatási formák
szabályozásán is változtatnunk szükséges.

A fenti szempontok figyelembe vételével a jelenleg hatályos 23/2010. (VI. 29.) önkormányzati
rendeleten olyan jelentős mértékű módosítást  kellene átvezetni, hogy annak hatályon kívül
helyezése mellett célszerűbb az új és módosított tartalommal új rendeletet alkotni, amelyre a
mellékelt tervezet szerinti tartalommal javaslatot teszek.

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

Várpalota,  2013. december 6.

Talabér Márta
polgármester


