TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. rendelet tervezete

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…..../2012. (…....) önkormányzati rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/1999. (II.09.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) bek. a) pontjában, valamint a 132.§ (4) bekezdés a), d) és e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§
(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/1999.(II. 09.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Szt. 33. § alapján az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres
szociális segélyt kérelmező, illetve foglakoztatást helyettesítő támogatásra és rendszeres szociális segélyre
jogosult személy a támogatás megállapításának illetve folyósításának egyéb feltételeként a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására (2) bekezdésben előírtakat teljesíteni köteles.”
(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép
„(4) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása - amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult személy a Rendelet (2) bekezdésben szabályozottakat felszólításra 8 napon belül sem
teljesíti- az Szt. 36.§ (2) bek. d) pontja alapján megszüntetésre kerül. „
(3) A Rendelet 3. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki.
„(11) A rendszeres szociális segély folyósítása, amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a
(2) bekezdésben szabályozottakat felszólításra 8 napon belül sem teljesíti, az Szt. 37/B.§ (1a) bekezdése
értelmében egy hónapra felfüggesztésre kerül.”
2.§
(1)A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
„(1)Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező illetve a
normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személy a támogatásra való jogosultság megállapításának illetve
folyósításának egyéb feltételeként a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására (2) bekezdésben előírtakat
teljesíteni köteles.
(2)Köteles:
a) az általa lakott ház, lakás állagának, rendeltetésszerű használatának és higiénikus állapotának
biztosítására,
b) az udvarán WC létesítésére, amennyiben a házban nincs WC,
c) az udvarának rendbe tartására, annak kaszálására, szükség szerinti gyomtalanítására,
d) a kertjének gondozására, beültetésére és művelésére, vagy ennek hiányában annak kaszálására,
szükség szerinti gyomtalanítására,
e) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítására, hó eltakarítására, síkosság esetén annak szükség szerinti
megfelelő szóróanyaggal való felszórására,
f) az ingatlannal határos kerítésen kívüli terület kaszálására, tisztán tartására,
g) az ingatlan előtt lévő csapadék vízelvezető árok és az átereszek tisztán tartására.

(3) A (2) bekezdésben szabályozottak ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal által történik, folyamatosan, illetve
szükség szerint. A normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező illetve jogosult személy a Hivatal által
kijelölt személyekkel a (2) bekezdésben meghatározottak ellenőrzésében köteles aktívan részt venni, abban
együttműködni, az ellenőrzés elvégzését nem akadályozni. Az ellenőrzésben résztvevő személyek az
ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek, melyet az ügyfélnek és az ellenőrzést végző személyeknek is alá kell
írni.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás folyósítása - amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatást
kérelmező vagy a támogatásra jogosult személy (2) bekezdésben szabályozottakat felszólításra 8 napon belül
sem teljesíti- az Szt. 38.§ (9) bekezdés alapján a kérelem elutasításra kerül, vagy a megállapított támogatás
megszüntetésre kerül és a továbbiakban az Szt. 38 § (10) bekezdését kell alkalmazni.”
3.§
(1) A Rendelet 13. § át hatályon kívül helyezi.
(2) A Rendelet 13/C. §-át hatályon kívül helyezi.
(3) A Rendelet 13/D. §-át hatályon kívül helyezi.
(4) A Rendelet 1. melléklet „egy főre eső jövedelem” szövegrész helyébe „jövedelem” szövegrész lép
(5)A Rendelet 2. mellékletét hatályon kívül helyezi.
Záró rendelkezések
4.§
(1) Ez a rendelet 2012.február 15. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) 2012. február 15. előtt megállapított rendszeres szociális segélynek e rendelet 1.§-a által szabályozott egyéb
feltételeit 2012. március 31. napjáig felül kell vizsgálni.
(4) 2011. szeptember 1. napjától 2012.február 15. napjáig megállapított normatív lakásfenntartási támogatás e
rendelet 2.§ által szabályozott egyéb feltételeit 2012. április 30. napjáig felül kell vizsgálni.
(5) E rendelet 2012. május 2. napján hatályát veszti.
Taktaszada, 2012. január 5.

Filep András
polgármester

Harangozóné Vitális Márta
jegyző
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TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…..../2012 (…....) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/1999. (II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.A jogszabály-tervezet hatásai
1.1Társadalmi hatások
Pozitív irányú társadalmi hatása lehet, ha a szociális ellátásokat kérelmező, illetve jogosult
személyeket sikerül rávezetni a lakókörnyezetük rendbetételére, annak fenntartására. Ezáltal
szemléletük, gondolkodásuk, viselkedésük, a társadalmi elvárások változására jobban megfelelnek.
1.2Gazdasági, költségvetési hatás
Gazdasági, költségvetési hatás nem várható.
1.3Környezeti, egészségi hatások
A lakókörnyezet rendbetételével várható, hogy megelőzzük a különböző rágcsálók elszaporodását,
kialakulnak a higiénikusabb lakókörnyezetek. Az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség, amely
javítja a faluképet.
1.4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Adminisztratív terheket befolyásoló tényező jelentős. Tekintettel arra, hogy a rendeleti előírások
betartását folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni kell. Előfordulhat, hogy több alkalommal kell az
ellenőrzést egy ügyfélnél végrehajtani és a felszólítások miatt is nő az adminisztráció.
2.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai
A szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendelet
módosítását részben a jogszabályi változások, részben a társadalmi, gazdasági változások indokolják.
A helyi rendelet alkotása során a helyi sajátosságokat kell figyelembe venni.
A jogszabály megalkotásának szükségességét indokolhatja a szociális támogatásokat igénylő
személyek indokolatlanul, teljesítési kötelezettség feltétele nélküli juttatási lehetőségeiknek a
megszüntetése. A rendelet megalkotásának elmaradása nem jár következménnyel, hiszen az ismertetett
rendelkezés helyi szintű alkalmazása lehetőség az önkormányzat számára, ennek helyi rendeletben
történő szabályozása nem kötelező.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításáról az Önkormányzat a
Polgármesteri Hivatal dolgozóin keresztül gondoskodik. A tárgyi feltételek biztosítottak, a személyi
feltételek biztosításához közfoglalkoztatott alkalmazására szükség lenne.
Taktaszada, 2012. január 5.
Filep András
Polgármester

Harangozóné Vitális Márta
jegyző

INDOKOLÁS
1/2012. rendelet tervezethez
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…........../2012.(............) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/1999. (II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indoklás
Jelen rendelet megalkotását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
1993. évi III. törvény és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok változása indokolja.
Az 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés a) és-e) pontja a pénzbeli és természetbeni ellátások
szabályozására ad felhatalmazást a települési önkormányzatok számára. Lehetőséget nyújt az
önkormányzatoknak, hogy rendeletükben szabályozzák a támogatásokat igénylő és a támogatásra
jogosult személyeknek egyéb feltételeként lakókörnyezetük rendben tartását. A felhatalmazás alapján
az önkormányzat a szociális rendeletét módosította.
Részletes indokolás
az 1.§ és 2.§-hoz
Községünkben a helyi rendeletünk szerint csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénylő vagy
arra jogosult személyeknek volt kötelező a lakókörnyezetüknek a rendbetétele.
A törvény 2012. január 1-től lehetőséget nyújt a rendszeres szociális segélyezettek és normatív
lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek lakókörnyezetének vizsgálatára is, így
igazságosabbnak tartjuk, hogy a rendszeres szociális segélyre és a normatív lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság megállapításának és folyósításának egyéb feltételeként is előírjuk a
lakókörnyezetük rendben tartását.
3. §
A 3.§-ban meghatározottak szerint, azok a §-ok kerültek hatályon kívül helyezésre, amit már nem az
önkormányzat lát el önállóan, hanem az önkormányzat a feladatát a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás útján látja el.
A „jövedelem” szövegrész kicserélése azért vált szükségessé, mert csak a kiskorút nevelő családoknál
lehet az egy főre eső jövedelmet számolni, egyéb esetben a kérelmező személy jövedelmét kell
vizsgálni. A 2. melléklet hatályon kívül helyezését magával vonja, hogy ez a 13.§-ban volt.
Záró rendelkezések
E rendelet 2012. február 15. napján lép hatályba. A tervezet szerint a Képviselő-testület a tervezetet
2012. január 27. napján fogadja el és kellő időt adunk a támogatásban részesülőknek, hogy a
lakókörnyezetüket rendbe tegyék az ellenőrzésig.
A záró rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, hogy már a hatályba lépés
előtt beadott kérelmeknél is ezeket a feltételeket is tudja a Polgármesteri Hivatal ellenőrizni.
A már megállapított segélynél, illetve támogatásnál a felülvizsgálatokat 2012. március 31-ig, illetve
2012.április 30-ig kell a Polgármesteri Hivatalnak elvégezni.
Taktaszada, 2012. január 5.
Filep András
polgármester

Harangozóné Vitális Márta
jegyző

