Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-i ülésére

4. napirend:

A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2019. október 28-i alakuló ülésén módosította a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatát, amely érintette a települési támogatásokról szóló
önkormányzati rendeletben megállapított egyes hatáskörök gyakorlását. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy a tanulmányokhoz kapcsolódó támogatással, a nyári táborozási támogatással
és a települési rezsitámogatással kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza át 2019.
december 1-jétől.
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseivel összhangban szükséges módosítani a
települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet is.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a KÖf.5.014/2019/3 számú határozatában egy konkrét ügy
kapcsán rámutatott arra a szociális törvény azon szabályozására, hogy csak a rászorulókat
lehet segíteni, és nekik a törvény alapján adott segélyt egészítheti ki az önkormányzat a
költségvetéséből. A konkrét ügyben a Tanács megállapította, hogy a fiatal, illetve az időskor
önmagában nem jelent szociális rászorultságot. Tehát települési támogatások megállapításánál
a fő szempont a rászorultság vizsgálata. Ennek feltételeit rendeletben szabályozni kell.
A Kúria a döntését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) következő rendelkezéseivel indokolta az alábbiak szerint:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 1. §-ában meghatározott célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét,
a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A helyi
önkormányzatok az Sztv.-ben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb
ellátásokat is megállapíthatnak. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének
önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl
– az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
Az Sztv. 26. §-a szerint a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és
feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
A 25. § (1) bekezdése szerint a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, illetve a
különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel pénzbeli szociális ellátás
nyújtható. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a (3) bekezdés b) pontja alapján a
képviselő-testület – az Sztv.-ben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerint – települési támogatást állapít meg a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátások körében.

Az Sztv. 132. § (4) bekezdés g) pontjában felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági
feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályait.
A Kúria fenti döntése alapján javaslatot teszek a települési támogatásokról szóló
önkormányzati rendeletünk módosítására. A javaslat alapján az újszülötti támogatás
megállapításánál figyelembe kell venni a családban az egy főre jutó jövedelemhatárt, amelynek
javasolt összege nettó 199.500,- Ft. A táborozási támogatásra az jogosult, akinek a családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 142.500,- Ft-ot. A települési rezsitámogatások
esetében a jelenlegi szabályok alapján a kérelmező a háztartások rezsikiadásaink
ellentételezéséhez a becsatolt számlák alapján támogatást nyújtott. A rászorultsági feltételek
meghatározása ebben az esetben is szükséges, ennek megfelelően a következő évben a
jogosultság megállapításához csatolni kell a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolását. A
rendelet-tervezet 142.500,- Ft egy főre eső nettó jövedelemhatárra tesz javaslatot a jogosultság
megállapításának feltételeként.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hagyja jóvá a települési
támogatásokról szóló 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítását. A rendelet
elfogadásához a képviselő-testület minősített döntése szükséges.
INDOKOLÁS
Általános indokolás
A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának indokolását az
előterjesztés tartalmazza.
Részletes indokolás
1. §-hoz: az egyes települési támogatási hatáskörök átruházását tartalmazza
2. §-hoz: az újszülötti támogatás esetében a szociális rászorultság feltételeként
megállapítja a jövedelemhatárt, amelynek megállapításához a rendelet előírja a
kérelemhez a jövedelemigazolások becsatolását.
3.§-4.§-hoz: rögzíti, hogy a tanulmányokhoz kapcsolódó támogatásokat - a Bursa
Hungarica ösztöndíjat
és az iskolakezdési támogatásokat a polgármester
állapítja meg, és meghatározza, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj maximális
összege 7.000,- Ft/tanulmányi hónap lehet.
5. §-hoz: a táborozási támogatás megállapításának jogosultsági feltételeit, összegét
határozza meg, és rendelkezik arról, hogy a kérelmet polgármester bírálja el.
6. §-hoz: a települési rezsitámogatás esetében szintén a jogosultság feltételeit kiegészíti a
rendelet, amely alapján szükséges vizsgálni a kérelmező és családja
rászorultságát a jövedelmi viszonyok alapján.
7. §-hoz: hatályba léptető rendelkezés

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a jogszabály előkészítője
az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről,
melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: közvetlen hatása nincs
- gazdasági hatása: közvetlen gazdasági hatása nincs
- költségvetési hatása: a támogatás összege a költségvetésben rendelkezésre áll a szociális
normatíva terhére, illetve az igények függvényében önkormányzati forrásból.
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a szervezeti és működési szabályzatban megállapított átruházott hatásköröket a települési
támogatásokról szóló önkormányzati rendelettel összhangban kell megállapítani. Az
ökormányzat az Sztv. 25. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat települési támogatást csak
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében állapíthat meg. A Kúria
Önkormányzati Tanácsa is rámutatott, hogy törvénysértő az olyan önkormányzati
normaalkotás, amelyik eredeti jogalkotói jogkörre hivatkozással, feladatkörében oly módon tér
el a rávonatkozó törvénytől, hogy azzal tartalmilag kifejezetten ellentétes irányú szabályozást
hoz létre.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
Taszár, 2019. november 06.
Keszthelyi Tiborné
jegyző

-

tervezet -

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.( .) önkormányzati rendelete a
a települési támogatásokról szóló 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.29.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban Ör.) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos
hatáskörének gyakorlását a szociális és ügyrendi bizottságra ruházza át.
(2) A képviselő-testület a köztemetés elrendelésével és a köztemetés költségeinek
megtérítésével, az
újszülötti támogatás megállapításával, a tanulmányokhoz
kapcsolódó támogatással, a
nyári táborozási támogatással és a települési
rezsitámogatással kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
2. §
(1) Az Ör. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az önkormányzat az új szülött gyermek fogadásának előkészítéséhez a családoknak
egyszeri támogatás nyújt. A támogatásra azok a családok jogosultak, akiknek a családjában az
egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 700 %-át.
(2)

Az Ör. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ (3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát és a az illetékes védőnő igazolását arról, hogy az anya gyermek
születésének időpontjában a gondozásában állt”
3. §
(1) Az Ör. 16. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (4) Az ösztöndíjat a pályázók jövedelmi, szociális viszonyai alapján a polgármester
állapítja meg,amelynek maximális összege 7.000,-Ft/tanulmányi hónap.”

4. §
(1) Az Ör. 17 § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (6) A kérelmeket a polgármester bírálja el.”

5.§
Az Ör. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A képviselő-testület a Taszár Községi Önkormányzat által szervezett nyári
táborozáshoz a taszári bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók
részére táborozási támogatást nyújt.
(2) Táborozási támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500 %-át.
(3) A táborozási támogatás összege: 10.000,- Ft/tanuló/év.
(4) A táborozási támogatást szülő/törvényes képviselő kérelmére a polgármester állapítja
meg.”
6. §
(1) Az Ör. 19. § (1) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:
„19. § ( 1) A képviselő-testület a taszári háztartások rezsiköltségeihez évente egyszeri
támogatást nyújt. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az
egy főre jutó jövedelem nem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500 %-át.
(2) Az Ör. 19. § (7) bekezdése heléybe a következő rendelkezés lép:
„19 § (7) ) A települési rezsitámogatást a polgármester állapítja meg. „
7.§
Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.

Keszthelyi Tiborné
jegyző
NB

Varjas András
polgármester

