Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentősen
megváltozik. Ennek része a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása is.
Több szociális ellátás ( rendszeres szociális segély,foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
átkerül a járási hivatalból és tartalma is megváltozik. Megszűnik a normatív lakásfenntartási
támogatás, a méltányossági ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás és átalakul az
önkormányzati segély is.
Ennek nyomán a hatályban lévő önkormányzati rendelet nagyobb részben kiürül és döntően
a szociális szolgáltatásokra tevődik át a hangsúly.
Az elmúlt időszakban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
ellenőrzést tartott a Gondozási Központban és a BKC-001-1757-8/2014. számú végzésében
kezdeményezte a hatályban lévő rendelet módosítását és ennek is eleget kívánunk tenni a
most benyújtásra kerülő rendelet- tervezettel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom a benyújtott rendelet-tervezet elfogadását.
I z s á k, 2015. február 17.

(: Mondok József:)
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (
továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint a
képviselő-testület megalkotta a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet alkotása nyomán a szociális ellátásokra vonatkozó helyi szabályok minimálisra
csökkentek és a hangsúly a szociális szolgáltatásokra tevődik át. A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala BKC/001/1757-8/2014. számú végzésében
kezdeményezte a korábbi rendelet felülvizsgálatát.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
A felülvizsgálat után fennmaradó támogatások és szolgáltatások költségvetési előirányzata a
korábbi évekhez viszonyítva többletterhet nem jelentenek, a szükséges előirányzat a 2015.
évi költségvetésben szerepel.
III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:
A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek..
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi feltételek
biztosítottak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat, a formanyomtatványok tartalma a
jogszabályi előírások szerint alakulnak.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti az Szt. rendelkezéseit, így a kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.
I z s á k, 2015. február 18.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2015.(__.__.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.

Kihirdetve: ____________________

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/20__. (__.__.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében , a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 32.§ (1) bekezdés b)
pontjában, a 32.§ (3) bekezdésében, az 58/B.§(2) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, a
92.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében,a 92/B.§ (1) bekezdés a) pontjában és a
132.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Izsák város közigazgatási területén élő:
a) lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) letelepedési, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben meghatározott személyekre.
Feladat és hatáskör gyakorlása
2.§
A Képviselő-testület az alábbiakban felsorolt ellátásoknál a feladat-és hatáskörök
gyakorlását az Egészségügyi és Szociális bizottságra ruházza át:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás
c) időskorúak nappali ellátása
Jogorvoslat
3.§
(1) A 2.§- ban szabályozott ellátások tárgyában első fokon az Egészségügyi és Szociális
bizottság dönt. Határozata ellen Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett,
de az elsőfokú hatósághoz benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a határozat
közlésétől számított 15 napon belül..
(2) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének e rendeletben szabályozott ellátások
ügyében másodfokon meghozott határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a
kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet keresetet benyújtani a Bács-Kiskun Megyei
Törvényszékhez.

Eljárási rendelkezések
4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása
iránti kérelmeket a polgármesteri hivatal Ügyfélszolgálati irodájában lehet szóban, vagy
írásban előterjeszteni.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs lehetőség az elektronikus hatósági
ügyintézésre.
(3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint családja adatairól, vagyoni és jövedelmi
viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a
kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.
(4) A jogosultság megállapításakor a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) 10.§ (2) –(9) bekezdéseiben foglaltak szerint
kell eljárni.
(5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján
vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel
is rendelkezik, a kérelmező külön határozattal kötelezhető arra, hogy családja vagyoni
viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
(4) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes
speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül
felsorolásra.
5.§

(1) A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat
formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely által kiállított
átlagkereset-igazolás, a fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, a
pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, stb. Az alkalmi munkából származó
jövedelem alkalmi munkavállalói könyvben, a munkáltató bejegyzésével igazolható.
-

(2) Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának, illetve az által szolgáltatott adat, tény
vagy körülmény valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve hatáskörrel
rendelkező szerv köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a célból a polgármesteri
hivatal – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával – megkeresi az illetékes
adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez be, környezettanulmány készítését
indítványozza, stb.
(3) Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak rendelkezésre, de a kérelmet
haladéktalanul kell elbírálni, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget
veszélyeztetné, a kérelmező nyilatkozata – melyet az irányadó időszakra forrásonként és
személyenként köteles megtenni – is elfogadható.
(4) A kérelmet érdemi döntésre a polgármesteri hivatal ügyintézője készíti elő.
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(5) A tényállás feltárása során nincs szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely
az önkormányzat, illetve a Hivatal nyilvántartásaiban is szerepel, illetőleg amelyről hivatalos
tudomása van. Ha jogszabály vagy e rendelet nem rendeli el, és a kérelem érdemi elbírálása
szempontjából az nem szükséges, környezettanulmányt nem kell készíteni abban az esetben,
ha a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a hatóság - szociális vagy
gyermekvédelmi ügyben - a jogosultság megállapítása szempontjából szükséges
körülményeket már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban - a hatóság előzetesen
lefolytatott vizsgálatát követően – lényeges változás nem következett be.
(8) Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más szociális ellátásra lenne jogosult, erre
a körülményre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, illetve –
ezzel egyidejűleg – a megfelelő kérelem nyomtatványt részére meg kell küldeni.

A szolgáltatás nyilvántartása, a szociális szolgáltatás módosítása
6. §
(1)A jegyző az e rendelet szerinti szociális szolgáltatások megállapítása, az ellátások
biztosítása, fenntartása, módosítása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás az e rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározottakat a valóságnak
megfelelően tartalmazza.
(2)A jegyző a szociális szolgáltatások időtartama alatt is folyamatosan vizsgálja, hogy a
nyilvántartásában szereplő adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak, és a
jogosultság feltételeinek változása alapján kezdeményezi a szociális szolgáltatás
megszüntetését vagy módosítását.
(3)A szociális szolgáltatási jogosultság feltételeinek változását az igénylő a változás
bekövetkeztétől, illetőleg a tudomásra jutástól számított 15. napon belül köteles a Hivatalban
bejelenteni.
A jogosulatlan ellátás megszüntetése, visszafizetése, méltányosság
7. §
(1) Meg kell szüntetni a szolgáltatás biztosítását, ha
a) a kérelmező a jelen rendeletben, illetve az Szt.-ben meghatározott bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget
b) a kérelmező szándékosan valótlan adatokat közölt, vagy olyan körülményeket hallgatott
el, amelyek alapján nem lett volna jogosult a támogatásra
c) ha a jogosultság feltételei megszűntek
(2) Az e rendeletben szabályozott szociális szolgáltatás megszüntetéséről vagy
módosításáról, a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás megtérítéséről, elengedéséről, a
részletfizetés engedélyezéséről a szociális szolgáltatás iránti kérelmet első fokon elbírálni
jogosult szerv határozatban dönt.
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elrendelésére kerül sor a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat
összegét az (2) bekezdésben meghatározott szerv elengedheti, illetve csökkentheti.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott méltányosság gyakorlására az e rendeletben
meghatározottak alapján jogosult kérelmezővel kapcsolatosan van lehetőség, kizárólag az
alábbiak szerint:
a) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri
el a jogosulatlanul felvett ellátás megtérítése elengedhető,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó részére indokolt esetekben legfeljebb 12 havi
részletfizetése engedélyezhető.
II. FEJEZET
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
Természetben nyújtott szociális ellátások.
70 év feletti személyek szemétszállítási díjának átvállalása
8.§
Ha Izsák Város Önkormányzatának éves költségvetése előirányzatként is biztosítja, a
településen lakóhellyel rendelkező 70 éven felüli egyedül élő személyt a szilárd hulladék
tárolásával, elszállításával kapcsolatos közterhének mértékében – 70. életéve betöltését
követő év első napjától – kérelmére az Önkormányzat természetben rendkívüli települési
támogatásban részesíti oly módon, hogy köztartozását a szolgáltató irányában rendezi.

Köztemetés
9.§

(1) A köztemetés az elhunyt vallása szerinti szertartással, a legegyszerűbb szolgáltatások
igénybevételével szervezhető meg.
(2)
A Képviselő-testület mentesíti az eltemetésre köteles személyt a köztemetés
költségeinek megtérítése alól, ha a költségek megfizetése a kötelezett és közvetlen családja
megélhetését veszélyezteti, nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel vagy az nem éri el a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét és a hagyatéki eljárás során
megállapításra kerül, hogy értékesíthető vagyona az elhunytnak után nem maradt fenn.

Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatások
10.§

-5Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) időskorú személyek részére nyújtott nappali ellátás.

Étkeztetés
11.§
(1) Az étkeztetés biztosítása a Royalsekt Zrt-vel kötött szerződés alapján az általuk
üzemeltetett konyhán keresztül történik.
(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászoruló személynek kell legalább napi
egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, aki azt önmaga, illetve eltartottjai részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.
(3) Rászoruló az igénylő, ha:
a) 60. életévét betöltötte, vagy
b) egészségi állapota, vagy
c) fogyatékossága, vagy
d) szenvedélybetegsége, vagy
e) hajléktalansága
akadályozza a napi egyszeri meleg étel előállításában.
(4) Egészségi állapota, fogyatékossága vagy szenvedélybetegsége alapján szociálisan
rászoruló az a személy, aki a háziorvosa vagy kezelőorvosa igazolása szerint önmaga
ellátásáról részben nem tud vagy egyáltalán nem tud gondoskodni.
(5) Az étkezés iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani a rendszeresített
formanyomtatványon.
(6) A térítési díj összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Házi segítségnyújtás
12.§
(1) A házi segítségnyújtás a Gondozási Központ által foglalkoztatott hivatásos gondozónők
útján történik, az Szt. 63.§ (9) bekezdésében meghatározott kötelező feladataként a
gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek részére.
(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani,
melyhez csatolni kell a 4. §-ban foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást.
(3) A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.
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esedékességi hónapjának utolsó napjával a kihordást meg kell szüntetni és intézkedni kell a
hátralék beszedésére.
Családsegítés
13.§

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 64.§.-ában meghatározott
családsegítés alapszolgáltatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül
biztosítja.
Időskorú személyek részére nyújtott nappali ellátás
14.§
( l) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali ellátást hajléktalan személyek
és elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít
lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni
étkezését
(2) A nappali ellátás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, melyhez
csatolni kell az 4.§-ban foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást.
(3) Az alapszolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET
Szociálpolitikai Kerekasztal
15.§
(1) A Képviselő-testület helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre Izsák Város szociális
szolgáltatástervezési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósulásának és
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A kerekasztal tagjai:
a) Izsák Város Önkormányzata Szociális –és Egészségügyi Bizottsága képviselője,
b) Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata vezetője,
c) Izsák Város Gondozási Központ vezetője,
d) Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub képviselője,
e) Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete képviselője,
f) Református Egyházközség képviselője,
g)Római Katolikus Egyházközség képviselője.
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Záró rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2014.január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
I z s á k, 2015. február 24.

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

1.számú melléklet a __/2015.(__.__.)önkormányzati rendelethez!

Szociális alapszolgáltatások térítési díja
1.) Étkeztetés

580,-Ft

2.) Házi segítségnyújtás

783,-Ft

