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szóló

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-án
megtartott ülésén 24/2013.(XII.16.) számú rendeletével módosította a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009.(III.30.) számú rendeletét.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi
III. tv. 2015. március 1-jével módosította a szociális ellátások rendszerét.
A jogszabály március 1-jétől kezdődő hatállyal a járási hivatal hatáskörébe helyezi
a foglalkoztatást helyettesítő támogatások rendszerét.
A rendkívüli szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, az
önkormányzati segély jelenlegi formájában megszűnik február 28-ával.
A törvényi változások értelmében 2015. március 1-jétől a jogalkotó bevezeti a települési támogatás fogalmát, mely a korábbi segélyezési formákat felváltja.
A törvényi változás miatt szükséges a jelenlegi szociális rendelet módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatását követően fogadja el.
Balatonboglár, 2015. február 6.

Dr. Markó Péter
jegyző

TERVEZET
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015.(. .. ) önkormányzati
rendelete
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009.
(III.30.) rendelet módosításáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
foglalt feladatkörében eljárva a Balatonboglári Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2009.
(III.30.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
1. A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A települési támogatás
2. A Rendelet 2.§ (3) bekezdése törlésre kerül.
2.§
3. A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati segély megállapításával
kapcsolatos hatáskört átruházott hatáskörben, a polgármester gyakorolja.
3.§
4. A Rendelet 8.§ (1) bekezdés helyett az alábbi rendelkezés lép:
A lakásfenntartási támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
5.A Rendelet 8.§ (2) és (3) bekezdése törlésre kerül.
4. §
A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
II.Fejezet Települési támogatás
(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével
kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmód-

ját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben eljárva a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére Települési támogatást
nyújt.
(3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó
személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a
jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(4) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
(5) A jövedelem igazolható:
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,
b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség
által kiállított igazolással,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,
d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolásával, a kérelem benyújtását
megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.
e)a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,
f)a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
g) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló
esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a
regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,
h) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.

i)Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet,
képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.
(6) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról
és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
(7) a) A települési támogatás folyósítása készpénz formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A házipénztárból a döntést követő azonnali kifizetés a létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.
b) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az
időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.
c) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a
jogosult az összeg
felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.
d) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatást havonta kell folyósítani.
6.§
A Rendelet 11/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A települési támogatás formái:
a) a lakhatás támogatásra
b) a gyógyszer kiadások viseléséhez
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
d) a születési segélyhez
e) a rendkívüli települési támogatásra nyújtható.
7.§
A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az (1) a) pontjában meghatározott lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg.
(2) Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 200%-át.

(3) -A lakhatási támogatás kérelmezője vagy jogosultja köteles a lakókörnyezete rendezettségét
a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara,
kertje, valamint a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása;
b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának valamint higiénikus állapotának fenntartása
útján biztosítani.
-A kérelmező vagy ellátásra jogosult az előírt kötelezettségét megszegi,
ha:
a) lakóház esetén az épület, lakás esetén a lakás állaga veszélyezteti
az emberi életet és testi épséget;
b) lakóház esetén az épület, lakás esetén a lakás környezetében jelentős mennyiségű, az általa használt – annak hiányában 60 literes hulladékgyűjtő edény űrtartalmának kétszeresét elérő mennyiségű
hulladékot halmoz fel;
c) lakóház esetén az épület, lakás esetén a lakás környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas veszélyes hulladékot halmoz fel;
d) lakóház esetén az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja;
e) lakóház esetén a kerítéssel kívül határos területen, járdán hulladékot tárol;
f) lakóház esetén az ingatlan, valamint a kerítéssel kívül határos terület takarítását, e területen a növényzet külön jogszabályban meghatározott kaszálását elmulasztja;
g) lakóház esetén az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja;
h) az ingatlanán az egészségügyi veszélyt jelentő kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja.
- A lakókörnyezet rendezettségét a jegyző a közterület-felügyelet útján is
ellenőrizheti.
- A közüzemi díj támogatás összege 2.500 Ft, de nem haladhatja meg a havi
számla összegét.
- A támogatások háztartásonként egy személy részére állapíthatók meg.
(4) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra
a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;
akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki
vagy öröklési szerződése áll fenn.
(5) A lakhatást elősegítő települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a 12. hónap végéig kerül megállapításra, de legfeljebb a
lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.
8.§
A Rendelet 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások
költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a
személynek,
a) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át;
b) b) esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz
beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át;
(2) Az települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves időtartamra
állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja
meg a havi 3.000 Ft-ot.
Az települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos
és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett
gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.
9.§
A Rendelet 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át.
(2) A segély mértéke az eredeti temetési számla költségének 25%-a, de
nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
10%-ánál, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.
A támogatás összegét 1.000 Ft-ra kerekítve kell megállapítani.
10.§
A Rendelet 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1) Születési támogatás illeti meg a gyermek születését követő 60 napon
belül benyújtott kérelem esetén az anyát, amennyiben a terhesség megállapításának napjától számítva az anya Balatonbogláron bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és az Anya és Gyermekvédelmi Szolgálat a terhes nőt,
a szülést követően a Balatonbogláron működő Védőnői Szolgálat a csecsemőt nyilvántartásba vette és gondozza. A nyilvántartásba vételt és a gondozás tényét a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja.
(2) A szülési segély összege gyermekenként negyvenezer forint.

(3) A kérelmek elbírálásáról a polgármester dönt.
(4) A kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén – az
egyéb feltételek fennállása mellett – a Képviselő-testület méltányosságból a
(2) bekezdés szerinti összegű segélyt megállapíthatja.
11.§
A Rendelet 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre, akinek:
a) betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett
be vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának
elhúzódása miatt késik vagy
d) önhibáján kívül legfeljebb tartós 2 havi közüzemi díjhátraléka, halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
e)nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket
önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
f)gyermek nevelése, gondozása a gyermek létbiztonságát veszélyezteti.
(2) Rendkívüli települési támogatás abban az estben adható:
a) ha a családban az 1 főre számított havi családi jövedelm az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
b) ha az egyedülálló személy, akinek az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem
haladja meg.
c) ha a gyermekét egyedül nevelő egyedülálló személy, akinek az 1 főre
számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg.
d) ha a három, vagy több gyermekét nevelő személy, akinek az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 200 %-át nem haladja meg.
(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi csapás, hosszabb legalább 1 hónapos - kórházi ápolással járó betegség, tartós - legalább 1
hónapos - táppénzes állomány, súlyos - többszörös töréssel vagy csonkolással járó – baleset, rendkívüli hideg tél esetén krízishelyzetben tüzelőtámogatás a Családsegítő Szolgálat bevonásával) hivatalból vagy kérelemre évente
legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható
települési támogatás. Ebben az esetben az települési-támogatásban összege
egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a
segély mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

Az önkormányzati segély legkisebb összege kettőezer-ötszáz forint lehet,
éves viszonylatban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek,
aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Somogy Megyei
Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Járási munkaügyi Kirendeltségével.
12. §
A Rendelet 15.§ - 16.§ törlésre kerül.
13.§
A Rendelet 31.§ - 33.§ törlésre kerül.
14.§
Jelen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.
15. §
A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek
esetén kell alkalmazni.
16. §
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló
24/2013.
(XII.16.)
önkormányzati
rendelete,
valamint
a
10/2009.(III.30.) számú rendeletének a 8.§ (2-3.) bekezdése, 11/A. §,
31.§, 32.§, 33.§-ai.

Mészáros Miklós
polgármester

dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2015..……..
dr. Markó Péter
jegyző

Hatásvizsgálat
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításához
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A jegyző kötelezettsége az önkormányzati rendeletek folyamatos karbantartása,
illetve az önkormányzatot, és intézményeit ellenőrző hatóságok által az önkormányzati rendeletek ellenőrzése során tapasztalt hibák kijavítása, hiányosságok
pótlása. Az önkormányzat kötelezettsége, hogy az általa alkotott rendeletek összhangban legyenek a felsőbb szintű jogszabályokkal és az időközben bekövetkezett
szervezeti változások is átvezetésre kerüljenek.
Jelen rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs.
2. Környezeti és egészségügyi következményei
Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet módosításának elmaradása törvénysértő helyzetet eredményez.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételek
Rendelkezésre állnak.
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