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Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-én tartandó ülésére
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 132. § (1) bekezdésének k)
pontja alapján a Békés Megyei Kormányhivatal az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.03.) )
önkormányzati rendelet vizsgálata során - szakmai segítségnyújtásként - hiányosságokat tárt fel.
A jelzés alapján a rendelet felülvizsgálata megtörtént, módosítása az alábbiak szerint szükséges:
1. az önkormányzati segély összege nem maximalizálható, valamint a 18 életévét be nem töltött
gyermek részére nyújtott önkormányzati segély (korábban rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás) nem maximalizálható évi két alkalomban, mert ellentétes a 1993. évi III .
törvényben ( Szoctv) foglalt céljától / Szoctv. 45. § (1) és (4) /
2. önkormányzati segély nem adható pénzbeli ellátás helyett természetben feltételezés alapján,
ez nem felel meg a jogbiztonság követelményeinek
3. elhunyt személy eltemettetése kapcsán nyújtott önkormányzati segély összege elérheti a
helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét, ha annak viselése a kérelmező vagy családja
létfenntartását veszélyezteti / Szoctv. 45. § (6) /

4. méltányossági közgyógyellátás esetén a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át
meghaladó összeget jogosultsági feltételként nem lehet előírni / Szoctv 50. § (3) b) /
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek!

Medgyesbodzás , 2014. április 24.

Krucsai József
polgármester

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testületének
…/2014. (.. ...) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló
5/2009.(III.03.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3), ,132.§ (3)
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés bb)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.03.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban
rendelet ) 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17.§(1)Az eseti jelleggel nyújtott önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet
kevesebb, mint 1.000 Ft.
(2) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély havi összege - nem lehet
kevesebb, mint 1.000 Ft A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély egy
alkalommal legfeljebb 6 hónapra állapítható meg.”

2. § A rendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„18.§ (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására önkormányzati
segélyre jogosult az , aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése
a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély minimális összege 15.000.-Ft,
amennyiben a temetési költségek viselése a kérelmező saját illetve családja létfenntartását
veszélyezteti a segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségei összegét elérheti,
amelyet a Képviselő –testület 150.000.-Ft-ban állapítja meg. „

3.§ A Rendelet 19.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„ 19.§ (1) A 18. életévét be nem töltött gyermek részére nyújtott önkormányzati segélyre
jogosult a kérelmező, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyermeket gondozó család
létfenntartási gondokkal küzd illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívül élethelyzetbe
került.”

4.§ A Rendelet 21. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„21 § Önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is folyósítható az Sztv 47.§(3)
bekezdésében foglalt formákban, amennyiben a kérelem erre irányul vagy a Családsegítő
szolgálat jelzése alapján bizonyítható, hogy a kérelmező részére korábban nyújtott
önkormányzati segély céljától eltérően került felhasználásra.

5. § A Rendelet 31. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

31. § Az önkormányzat méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak
akinek családjában az egy főre számított jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 155 %-nál, egyedülálló esetében 205 %-nál alacsonyabb , és havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24 %-át
meghaladja

6. § A rendelet 18.§ (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) amennyiben kérelmét a halálesettől számított 60 napon belül benyújtja.”

7.§ Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.

Medgyesbodzás, 2014. április 29.
Krucsai József
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyző

