
Óföldeák község önkormányzata Képviseló.testületének
l/2020.(l'3í') önkormányzati rendelete

a szociális ellátási formák szabályozásáró| szóló
4/2oí 5.(ll.27.) önkormányzati rendeiet módosításáról

Ófdldeák Község Önkormányzatának Képviseló{estülete az Alaptörvény 32' cikk (2)
bekezdésében, Valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2o11. éVi cD(XXlX'
törvény 13' s (1) 8. pontjában biztosított Íeladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993' évj lll. törvény 1.s (2) bekezdésében, a 2. s -ában, a 26. s-
ában' 45.s-ában, a 92' s ('l) bekezdés b) pontjában, és (2) bekezdésében, 't32' s (4) bekezdés
d) és g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a köVetkezőket rendeli el:

í.s A Rendelet 3. s (2} bekezdése a következókre módosul: Lakhatási támogatásra
jogosult' akinek hááaításában az egy főre jutó havi jöVedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, egyedÜl élő személy esetén az oregséói
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 21oolo-át'

2.s A Rendelet 3.s (4) bekezdése a következókre módosul: A lakhatási támogatás egy
hónap.a jutó összege 3'500.-Ft.

3.s A Rendelet 4. s (2) bekezdése a következókre módosul: A havi rendszeres gyógyító
ellátás költségéhez való hozzájárulásra jogosult' akinek családjában az egy főre jutó havj
jöVedelem nem haladja meg az öregségi nyugdÜ mindenkori legkisebb összegének a 19o%-
át' egyedül éló esetén a 25oo/o-ál'

4.s A Rendelet 4. s (í0) bekezdés b} pontja a következókre módosul: ha meghaladja a
6.000._Ft_ot a havi rendszeres gyógyszerköltségének az so%-a, de legfeljebb 4'5oo.-Ft lehet'

5.s A Rendelet 5.s (í) bekezdés a következőkre módosul: A beiskolázás költségének
enyhítésére:
a) az óVodás korú gyermekek 6'000'-FVfő.
b) az általános iskolás tanulók 8.000.-Ft/fő'
c) a középiskola nappali tagozatán tanulók 1o'ooo'-Ft/Íó.
d) felsófokú- nappali rendszerú' felsőoktatási intézmény alapképzésbe beépülő _
szakképzésben résáVevók, akik a Íelsőoktatási intézmények hallgatói vagy felsőoktatási
intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépisko|ák tanulói 12.ooo'-FVfő'
e) a Íelsófokú nappali oktatásban Íésávevó hallgatók 16.ooo.-FíÍő egyösszegű' egyszeri
támogatásban részesülnek'

6.s A Rendelet 7. s (1) bekezdésében meghatározott támogatás a következókre
módosul: Azon gyerekek, akik minden év szeptember 3o_ig nem töltötték be a 3. életéVüket
6.000'_Ft/fó egyösszegÚ egyszeri támogatásban részeslilnek.

7's A Rendelet 8. s (l) bekezdése a következók.e módosul: Az újszülöttek 20.ooo._Fvfó
egyösszegű, egyszeIi támogatásban részestjlnek.

8.s A Rendelet í2. s (2) bekezdése a következókre módosul: ÓÍöldeák község
onkormányzata rendkíVüli telepÜlésj támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinei
családjában az egy fóre jutó havijövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 190%-át, egyediil éló személy esetén az öregségi nyugdÍ mindenkora
legkisebb összegének 2soo/ráI.



9.s A Rendelet 13. s (í) bekezdése a következókre módosul: A krízis helyzetben léVő
.ászoruló személy részére azonnali rendkívüli telepÜlési támogatás állapítható meg, ha a
kérelmezó családjában az egy főre jutó havi jöVedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisébb összegének 160%-át, egyedÜl élő személy esetéa az öreóséói niuóda
mindenkori legkisebb összegének 210%-át.

í0.s A Rendelet 14. s (í) bekezdése a következókre módosul: Az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívÜli települési támogatást nyújt a2
onkormányzat annak' aki a meghalt személy eltemettetéséró| gondoskodótt' és áklnek
családjában az egy fórejutó havijövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 230%-át, egyedÜl élő személy esetén 3ooo/o-át.

íl.s A Rendelét 14. s (4) bekezdése a következókre módosul: A temetés költségére a
települési támoqatás mértéke 25'000._Ft.

12's E rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék

E rendelet a be]ső piaci szolgáltatásokÍól szóló 2oo6l123tEK (2006' december 12.) európai
parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak Való megfelelést szolgálja.
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ELózETEs HATÁsvzsGÁLAT

óföldeák község önkormányzata Képviselő-testületének
A szociális ellátási íormák szabályozásáról
4/20l 5.(ll.27.) önkormántzati rendeletéhez

(a iogalkotásról szóló 20í0' évi cux. törvény 17.s-a alapján)

A'ogszabály megalkotásának szükségessége:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 32' s (3) bekezdése
alapján a települési önkormányzat képvisel&testÜlete rendeletben szabályozza a hatáskörébe
tartozó pénzbeli ellátások megállapításának' kifizetésének' módosításának' Valamint
ellenórzésének szabályait'
Az eltelt idószak tapasztalatai' valamint a nyugdÍak, jóVedelmek és a Íogyaszói árak
emelkedésének Üteme indokolttá teszi a szociális rászorultságtól fÜggő pénzbeli ellátások
feltételeinek módosítását'

Társadalmi, gazdasági, kóltségvetési hatás:

A jövedelemszámításnál kÜlönbséget kell tenni az egyedÜl élők és családban élók között,
hiszen az egyszemélyes háztartásban a költsq]ek nem oszlanak meg.

A szociális ellátásra jögosultak kÜe az előző évekhez képest szinten marad, alletve
minimálisan emelkedik'

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns

Adminisáratív terheket befolyásoló hatás:

Nem releváns

A iogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A személyi, szeNezeti, tárgyi és pénzÜgyi Íeltételek rendelkezésre állnak, változtatást nem
igényelnek'

Óföldeák, 2o2o. január ,1o.
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lNDoKoLÁs
Óíöldeák község Önkormányzata Képviselő-testületének

A szociális ellátási formák szabályoásáról
4/20í 5.(ll.27.) önkormányzati rendeletéhez

(a iogalkotásról szóló 2010' évi cxxx. törvény 18.s-a alapján)

Óföldeák község Képviselő-testÜlete megalkotta a szociá|is ellátási formák szabályozásáról
szó|ó 4l2o15.(l|.27 ') önkormányzati rendeletet, mely meghaÍálozza a pénzbeli és
természetbeni ellátások formáit, azok igénybevételének módját, Valamint az önkormányzat
által nyújtott szociális szolgáltatásokat, személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat'

Az önkoÍmányzat költségvetési helyzete hatálozza meg az egyes személyek, családok
részére megállapítható települési támogatás mértékét, rendszerességét-
Az eltelt idöszak tapasztalatai' Valamint a nyugdíjak' jövedelmek és a fooyasáói árak
emelkedésének Üteme indokolttá teszi a szociális rászorultságtó| függő pénzbeli ellátások
feltételeinek módosítását.
A jöVedelemhatárok megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak kórének szinten
tartását, minimális bővítését' mely során a támogatási összegek is változnak, a módosítás így
nem kizárólag a támogatásra Való jogosultsági kört szélesíti, hanem a támogatásÍa Va|ó
jogosultak kiadásait és anyagi terheit is csökkenti.

Óföldeák, 2o2o' január'1o


