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A tárgyalandó témakör tárgya:
A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. március 30-i ülésén fogadta el a szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyben a hatályba lépés óta eltelt egy év gyakorlati tapasztalatai alapján szükségessé vált módosításokat vezette át a testület.
Jelen rendelet-módosítási javaslat egy felmerült, de nem szabályozott kérdés rendezésére tesz javaslatot a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével.
A jelenleg hatályos rendeletünk nem tartalmaz rendelkezéseket arra az élethelyzetre vonatkozóan, ha
olyan személy igényel vagy olyan személy nevében igényelnek szociális támogatást, aki tartós bentlakásos intézményben él. Tekintettel azonban arra, hogy településünkön működik tartós bentlakásos
intézmény, szükséges a kérdés jogszabályi rendezése.
Áttekintve a kapcsolódó magasabb szintű jogszabályokat, az állapítható meg, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket, hiszen a rendkívüli települési támogatásra és a települési támogatásra vonatkozó részletes szabályok megalkotását az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja.
Ugyanakkor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmaz hasonló jellegű szabályozást azokra az esetekre,
amikor a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén egyszeri segélyt állapíthat meg. Ezen szabályozás mintájára teszek javaslatot arra, hogy
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján nyújtható rendkívüli
települési támogatást és a települési támogatást igénylők körét úgy módosítsa a képviselő-testület,
hogy ne igényelhessen támogatást az, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy tartós bentlakásos intézményben él.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetet vitassa meg és
fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a
szociális gondoskodás helyi szabályairól
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen, szabályozási hiányosságot pótol
Környezeti, egészségi következményei:
Környezeti, egészségi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai indokolják. A jogalkotás elmaradása a jelenlegi
állapoton nem ront.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Ügyrendi bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a testületnek elfogadásra javasolja.
Humánügyi bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a testületnek elfogadásra javasolja.
6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (V. ....) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a az
alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem állapítható meg e rendelet II. Fejezete szerinti támogatás annak a személynek, aki előzetes
letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy az Szt. 57. §-a (2) bekezdésének a)-c)
pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül,
vagy javítóintézetben van elhelyezve.”
2. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott támogatás megállapítására irányuló kérelemnél kell alkalmazni.
Őrbottyán, 2016. május ....
Részletes indokolás
1. §
A rendelet alapján nyújtható rendkívüli települési támogatást és a települési támogatást igénylők körét
úgy módosítja, hogy ne igényelhessen támogatást az, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, tartós bentlakásos intézményben él, otthont nyújtó ellátásban részesül, vagy
javítóintézetben van elhelyezve.
2. §
A § a hatályba léptető rendelkezések tartalmazza azzal, hogy rögzíti, hogy a módosítást a rendelet
hatályba lépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

Őrbottyán, 2016. május 9.
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