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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2019. május 28-án tartandó ülésére
Tárgy: a szociális, gyámügyi és elektronikus ügyintézésről szóló törvények módosításával
kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ügyintézés egyszerűsítése céljából javasoljuk, hogy a Képviselő-testület ruházza át
szociális feladatkör gyakorlását a köztemetés ügyében a polgármesterre.
A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény 9 § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézés kötelező
bevezetni minden ügytípus esetében az Önkormányzatnak. Ezért szükséges a települési
támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §
(1) bekezdésének módosítása, a kérelem benyújtásának módját ki kell egészíteni, az
elektronikus formával is.
Az ügyintézés egyszerűsítése céljából javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a
lakásfenntartási támogatást, 1 év időtartamban maximalizálja a képviselő testület, valamint,
hogy az új kérelem benyújtása az 1 év időtartam lejárta előtti hónapban kerüljön benyújtásra.
Ezért szükséges az Ör 11. § (9) bekezdésének módosítása.
A rendkívüli települési támogatás esetében, szükséges a támogatás mértékének éves szinten
történő meghatározása, mivel ez jelenleg még nincs szabályozva, és így lehetőség nyílik
annak havi rendszerességgel történő benyújtására, ezért szükséges családonként leszabályozni
ennek mértékét.
Továbbá, a krízishelyzetbe került személyek vagy családok részére, szükséges egy könnyítést
bevezetni, hogy évente egy alkalommal lehetőség legyen a rendeletben szabályozott
jövedelem határok figyelmen kívül hagyására (pl.: tűzeset, baleset esetén). Ezért szükséges az
Ör 14. § módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom az előterjesztésben szereplő rendelet módosítását.
Izsák, 2019. május 28.
Mondok József
polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2019. (__.__.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló.
2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kihirdetve: _____________________
Bak Nándor
jegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2019.( __.__.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló
2/2015.(__.__.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában, továbbá a 10.§
(1) bekezdésében, a 32.§ (3) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában, a 45.§ (7)
bekezdésében, a 48.§ (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. §-ában. A 92.§
(1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1.§
A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör) 3.§ (4) bekezdésének b) pontja bd) alponttal egészül ki.
(1)

„bd) Köztemetés”
2.§

Az Ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása
iránti kérelmeket a polgármesteri hivatal Ügyfélszolgálati irodájában lehet szóban, vagy
írásban előterjeszteni. Továbbá elektronikus formában is lehetséges a https://elugy.hu/izsak
oldalon, vagy a http://www.izsak.hu/index.php?page=nyomtatvanyok oldalon.
(2) Az (Ör) 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.
3.§
Az Ör 8. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
Az e rendelet alkalmazásával megállapított pénzbeli rendszeres szociális ellátást a
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig átutalással vagy házipénztárból kell kifizetni.
4.§
Az Ör 11. § (9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást a kérelem benyújtását
követő hónap első napjától kezdődően kell folyósítani és legfeljebb egy év időtartamra
állapítható meg.
Új kérelmet legkorábban az adott jogosultság lejártát megelőző hónapban lehet benyújtani.

5.§
Az Ör 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A rendkívüli települési támogatás olyan személyek vagy családok részére állapítható meg,
akik önmaguk vagy családjuk létfenntartásáról, megélhetéséről más módon nem tudnak
gondoskodni és a háztartásukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
Rendkívüli település támogatás állapítható meg egy éven belül egyszeri alakalommal- a
jogosultság feltételeként e rendeletben szabályozott jövedelemhatároknak a figyelmen kívül
hagyásával is - krízishelyzetbe került személyek vagy családok részére ha:
- a kérelmező különös méltánylást érdemlő körülmények között van, és
- a méltányosságból így nyújtható támogatás reális lehetőséget biztosíthat a krízishelyzet
orvoslására.
6. §
Az Ör 15.§ (7) bekezdéssel egészül ki:
(1) Nem állapítható meg temetési segély annak, akinek életjáradéki vagy öröklési szerződés
alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése, illetve köztemetés esetén.
7.§
Záró rendelkezések
E rendelet 2019. május 28. napján lép hatályba és hatályát veszti 2019. május 29. napján.
Izsák, 2019. május 28.
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