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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2013. december 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban:
Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján megalkotta - elsősorban az Szt. szerkezetére épülő – a
szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.30.), valamint a Gyvt. szabályai alapján felépülő, a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2007. (VIII.31.) rendeleteit.
2013. június 7. napján került kihirdetésre az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm.
rendelet, amely több területen jelentősen módosította az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseit,
amelyek 2014. január 1. nappal lépnek hatályba. Megszünteti az Szt-ben ez idáig szabályozott
átmeneti és temetési segélyeket, valamint a Gyvt-ben meghatározott rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást és ezeket egy közös segélyezési formává vonja össze: bevezeti az
önkormányzati segélyt. Ezzel összefüggésben kötelezően előírta az önkormányzatok számára,
hogy legkésőbb 2013. december 31-éig alkossák meg a segély megállapításának,
folyósításának szabályairól szóló rendeletüket.
Továbbá fenti jogszabályváltozás következtében jelenleg a jegyző hatáskörébe utalt, az Szt.
50. § (3) bekezdésében meghatározott, méltányossági közgyógyellátás megállapítása 2014.
január 1. naptól a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. Mindezt
figyelembe véve szükségessé vált a korábban megalkotott rendeletek felülvizsgálata és
aktualizálása. A felülvizsgálat a központi jogszabályváltozásoknak megfelelő rendelkezések
mellett, minden esetben kiterjedt a rendeletek gyakorlati alkalmazása során felmerült
problémák kiküszöbölésére (a rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés és döntés miatt a
képviselő-testület hatáskörét célszerű a polgármesterre átruházni az önkormányzati segély és
a méltányossági közgyógyellátás esetében is), a támogatások áttekinthetőbb és igazságosabb
rendszerének (egységes és konkrét összegben meghatározott segélyek, az indokoltság
szigorúbb meghatározása és vizsgálata) megalkotása mellett, valamint az Szt. által biztosított
szabályozási keretek szélesebb körű bevezetése (az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási
támogatás megállapítása esetén a lakókörnyezet rendezettségének előírása szükséges
esetekben). Továbbá 2013. július 1. naptól a képviselő-testület döntését követően a Térségi
Családsegítő és Gondozási Központ intézmény átalakult és létrejött a – főként szakosított

szociális ellátást és egyes alapszolgáltatásokat biztosító- Szociális Szolgáltató és Gondozási
Központ, valamint a megállapodás alapján térségi feladatokat is ellátó, - szociális
alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó – Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat. Ez az önkormányzati rendeleteket is érintette, amely eddig nem
került módosításra.
Fentieken túl a korábbi rendeletek módosítása helyett új szerkezeti felépítésű két rendelet
megalkotását az alábbiak indokolták: A Gyvt-ben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megszűnését követően nem volt indokolt fenntartani a gyermekvédelmi ellátások
külön szabályozását, hiszen így, az már csak gyermekjóléti alapellátásokat tartalmazott volna.
Az egységesített szabályozás miatt célszerűbb a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátások megállapításának és folyósításának feltételeit egy rendeletben megállapítani.
Továbbá az Szt. és a Gyvt. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet figyelembe vételével
minden évben felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások intézményi térítési díját. Ehhez minden év márciusában a rendeleteket módosítani
kellett, ami egy idő után nehezen kezelhetővé tette az alkalmazást, így indokolt a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételének szabályait
valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeleteket egy
olvasatban megalkotni szíveskedjen.
Halimba, 2013. december 16.
Tóbel János
polgármester

