
 
Kunfehértó Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cik-
kének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 10.§ (1) bekezdésében, 
26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 60.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 
92.§ (l)-(2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás a szociális rászo-
rultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellát ások 
szabályozására a következőket rendeli: 

I. fejezet  

A rendelet hatálya 

1 §  

A rendelet hatálya kiterjed a Kunfehértón lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 
valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre. 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési támogatás keretében adható alábbi ellátásokra: 

a) rendkívüli települési támogatás -     800.000 
b) gyógyszertámogatás    -     800.000 
c) lakásfenntartási támogatás  - 2.500.000 
 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra: 

a) tanyagondnoki szolgáltatás 
b) étkeztetés 
c) nappali ellátás 

 
II. fejezet 

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások  
Rendkívüli települési támogatás 

3.§ 

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható: 
a) élelmiszerre, ruhaneműre, 
b) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, 
c) tüzelőre, 
d) a megélhetést érintő, előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre. 

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jö -
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vedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg: 
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 
b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj  
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjmini-
mum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a temetkezési 
szolgáltatók által kimutatott költségek összegének max. 10 %-a, legfeljebb az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összege. E támogatás iránti kérelem a halálesetet követő 30 
napon belül nyújtható be. 

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni 
ellátásként az élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére.  

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet számoltatni. Ha 
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani. 

(6) A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása é r-
dekében a családgondozó részére is kiutalható. A pénz felvételére jogosult köteles a fel-
használásról elszámolni. 

(7) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át. E támogatás évente legfeljebb négy 
alkalommal adható. 

(8) A (2)-(3), valamint (7) bekezdésekben meghatározottaktól különös méltánylást érdemlő,  
alább felsorolt esetekben el lehet térni: 

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, 
b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások 
c) elemi károsultság, 
d) baleset, 
e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás. 

 
(9) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítá-

sára tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támog a-
tás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül lakásfenntartási támogatásban 

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak 
abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező nem 
részesül  az e rendeletben meghatározott gyógyszertámogatásban. 

Gyógyszertámogatás 

4. § 

(1) Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszer kiadásainak csökkentése érde-
kében. 

(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme 



3 

 

nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át      
(37.050,- Ft), és krónikus, hosszantartó  betegségére  tekintettel háziorvos, vagy   
szakorvos   által  vényre  felírt  havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 15 %-át, (4.275,- Ft) 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át 
(57.000,- Ft), és krónikus, hosszantartó  betegségére  tekintettel   háziorvos  vagy   
szakorvos   által  vényre  felírt  havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 20 %-át. (5.700,- Ft)  

(3) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki alanyi és normatív 
közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását. 

(4) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb két alkalommal adható, a támogatás eseti összege 
a havi igazolt gyógyszerköltség összege [(2) bek.], max. 10.000,-Ft lehet. A támogatás 
iránti kérelmet, a háziorvosi és gyógyszertári igazolással együtt a hivatalnál kell előter-
jeszteni. 

(5)Amennyiben a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át (7.125,- Ft) a gyógyszertámogatás évente négy alka-
lommal adható.  

Lakásfenntartási támogatás 

5.§ 

(1) Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakás-
fenntartási támogatást (továbbiakban: lt) nyújthat. 

(2) Lt. adható annak a kérelmezőnek, aki nem rendelkezik egynél több lakás tulajdoni vagy 
bérleti, haszonélvezeti jogával, lakás hasznosításából jövedelme nem származik,  va-
gyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló hatá-
lyos törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) Az lt. elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással ösz-
szefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmara-
dása a kérelmező lakhatását a legnagyobb  mértékben veszélyezteti. Indokolt eset-
ben a támogatás a jogosult részére készpénzben is kiutalható. 

(4) Az lt. ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától. 

(5) A támogatást 12 hónapra kell megállapítani oly módon, hogy a 15-ig beérkezett kérelmek 
esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a 15-e után érke-
zett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell 
megállapítani. 

(6) A megállapított támogatást elsődlegesen közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni. Az 
átutalást követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az érintett szolgáltatók-
kal közölni kell 
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(7) A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani. A támogatás iránti kérelmet évente 
meg kell újítani. 

 

(8) A lakásfenntartási támogatás havi összege: 

 ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj összegének 130 %-át nem haladja meg, 5.000 Ft; 

 ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj összegének 130 %-át meghaladja, de nem éri el annak 250 %-át, 2.500 Ft; 

 

(9) Meg kell szüntetni a támogatást, ha a támogatás folyósítása alatt a jogosult másik lakás-
ba költözik. Újabb kérelem benyújtására 3 hónap eltelte után kerülhet sor. 

III. fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

6.§ 
 

Képviselő-testület személyes gondoskodás keretén belül az alábbi alapellátási formák bizto-
sításáról gondoskodik: 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- idősek nappali ellátása 
- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 
- szociális információs szolgálat. 

 

7.§ 
 

Képviselő-testület a 6.§-ban körülírt ellátási formák működését – az étkezés kivételével – 
társulási megállapodás alapján a HTKTSZSZK-n (továbbiakban: tagintézmény) keresztül bizto-
sítja. 
 

8.§ 

Az étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

a.) 70 év feletti személyt, 
b.) 62 év feletti egyedülálló személyt,   
c.) a rokkantsági-, és rehabilitációs ellátásban és baleseti járadékban részesülőt, 
d.) az aktív korúak ellátásában részesülőt, 
e.) az ápolási díjban részesülőt. 
 

9.§ 
 

(1) Az étkezés iránti kérelmet a hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a ké-
relmező jövedelmét tanúsító igazolásokat.  

 

(2) A személyi térítési díjat a hivatal e rendelet és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
alapján állapítja meg. A megállapított térítési díjat minden hónap 10-ig kell fizetni. A meg-
állapított térítési díj az étel kiszállításának díját is tartalmazza. Az ellátás lemondására és 
újbóli igénylésére a tárgynapot megelőző nap 9. óráig van lehetőség. 

 

(3) Abban az esetben, ha a kérelmező a megállapított személyi térítési díjjal nem ért egyet, 
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panaszával a polgármesterhez fordulhat. 

(4) Megvonható az ellátás attól a személytől aki a részére megállapított ellátását bizonyítha-
tóan másnak átengedi.  

 

10.§ 
 

A tagintézmény által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevé-
telének részletes szabályait, valamint a fizetendő térítési díjakat Kiskunhalas Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendelete tartalmazza. 

 

IV. 
 

Tanyagondnoki szolgálat 
 

11.§  
 

(1) A település bel-, és külterületén az Önkormányzat  tanyagondnoki szolgálata (továbbiak-
ban: szolgálat)  ill. vállalkozóval kötött megállapodás útján biztosítja a 7.§ első, francia be-
kezdésében szereplő „étkeztetés” ellátását. 

(2) A szolgálat az (1) bekezdésben jelzett feladatain túl az alábbi feladatokat látja el a telepü-
lés közigazgatási területén: 

a) közösségi és szociális információs szolgáltatás, 

b) családsegítésben való közreműködés, 

c) intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése, 

d) házi segítségnyújtásban való közreműködés, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban közreműködés, 

f) étkeztetésben való közreműködés, 

g) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása. 
 

 

(3) A  szolgálat részletes feladatait, a tanyagondok munkaköri leírását külön szabályzat tar-
talmazza, mely szabályzatot a polgármester készít el. 

(4) A szolgálat által a házi segítségnyújtás keretében végzett  tevékenység személyi-, és in-
tézményi térítési díjára a 11.§ rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A  szolgálat 
egyéb tevékenységei térítésmentesek. 

 

 V. fejezet 

Eljárási szabályok 

12.§ 
 

(1) A pénzbeli, természetbeni támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjénél lehet  benyújtani a   támogatások fajtájától függő igénylőlapon.    

(2) A támogatás iránti eljárást, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az is  
kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászoruló személyről. 

(3) A támogatások folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható. 

13. § 
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(1) A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni  az erre 
rendszeresített igénylőlapon a   személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az el-
tartottak számát,   a tartásra kötelezettek  adatait,     a jövedelmi   és vagyoni  helyzetet.  
Az igazolható jövedelemmel   nem   rendelkezőknek   büntetőjogi   felelősségük   tudatá-
ban   kell   nyilatkozniuk jövedelmükről. 

(2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál a szociális törvényben megha-
tározottak szerint kell eljárni.  

(3)  A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az előzőe-
ken túl a kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, közüzemi számlákat, igazo-
lást arról, hogy más hatóságtól a kérelemben  megjelölt  célra  támogatást  nem  kap, 
eredeti  temetési   számlát, iskolalátogatási igazolást, vagy a kérelemben megjelölt in-
dokhoz kapcsolódó iratot, valamint ki kell tölteni a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabá-
lyairól szóló mindenkor hatályos szakmai jogszabályban vagy kormányrendeletben meg-
határozott vagyonnyilatkozatot. 

(4) Ha a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a járműre, gépi meghajtású termelő- 
és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, a hivatal külső szakértőt 
kérhet fel az érték meghatározására.  

14. § 
 

(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról –  
a 3.§ (8) bek.-t kivéve - átruházatott hatáskörben a Polgármester dönt. 

(2) A Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezések 
elbírálása a Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.  

15. § 

(1) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanul-
mányt lehet készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során 
keletkezett iratokból az igénylő körülményei ismertek. A környezettanulmányok elkészí-
tésében a tagintézmény  közreműködik. 

(2) A  körülmények tisztázása során az igénylő a szociális ügyintézővel köteles együttműköd-
ni. Amennyiben együttműködési  kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges igazo-
lásokat nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé környezettanulmány elkészítését, ké-
relmét el kell utasítani, a folyósított támogatást meg kell szüntetni. 

(3) A rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátásra beadott kérelmet el le-
het utasítani, valamint a megállapított ellátás folyósítását meg lehet szüntetni, ha a jöve-
delemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága a környezettanulmány 
során megkérdőjelezhető, ha a kimutatott alacsony jövedelem és a család életvitele, kö-
rülményei nem állnak összhangban. 

(4) A megállapított támogatások folyósítására - ha e rendelet másképp nem rendelkezik -, a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, vala-
mint folyósításának részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos szakmai jogszabály-
ban vagy kormányrendeletben meghatározottak az irányadók. 
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(5) A rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság, a 
jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzés-
re a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell al-
kalmazni. 

VI. fejezet  

Záró rendelkezések 
 

16. § 

(1) E rendelet 2015. március l-jén lép hatályba. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testü-
lete szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2013.  
(XII.04.) önkormányzati rendelete. 

 

Kunfehértó, 2015. február … 
 
 

 
jegyző polgármester 

 
 
 

Záradék: 
 
Kihirdetve 2015. február …. 
 
 
                    jegyző 
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I n d o k o l á s  

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben 
átalakul. Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét. A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt) 2015. március 1-
én hatályba lépő 132.§ (4) bek. g./ pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormány-
zat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtandó ellátások 
jogosultsági feltételeit,  valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításá-
nak, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.  

Az 1.§ a javaslat személyi hatályát szabályozza a szokásos módon.  

A 2.§-ban a javaslat tárgyi hatályának megfogalmazása történt meg. Az előkészítőknek a  
véleménye, hogy figyelemmel az Önkormányzat anyagi helyzetét, a korábban kialakult rend-
szert, a javaslatban szereplő ellátások nyújtása tűnik célszerűnek. Az előzetes vizsgálatok 
alapján e három támogatási forma évi költség vonzata kb. 4.500 /eFt.  

A 3.§-ban a rendkívüli települési támogatás (továbbiakban: rtt) szabályai kerültek megfogal-
mazásra. E jogintézmény elnevezése az elmúlt évek során többször változott. Az átmeneti 
segélyen, önkormányzati segélyen keresztül jutottunk el az rtt-hez.  A javaslat tartalmazza 
azokat az élethelyzeteket, melyek előfordulása esetén a támogatás nyújtható. E felsorolás 
természetesen nem lehet teljes, de a leggyakrabban előforduló problémákat felsoroltuk. A 
jogosultság feltételeinek meghatározása a korábbi szabályoknak felel meg. A jogalkotó szán-
déka szerint e feltételek szigoríthatók ill. enyhíthetők. Külön került szabályozásra a temetési 
költségekkel kapcsolatos támogatás. Úgy gondoljuk, hogy a kialakult élethelyzet ezt indokol-
ja. A támogatás kifizetésének módját illetően szintén a hagyományos megoldások szabályba 
foglalását tartjuk indokoltnak. Lehetőségként a javaslat tartalmazza az elszámoltathatóságot. 
Lehetnek olyan esetek amikor ez kifejezetten indokolt lehet. Ezzel szigorítani tudjuk a támo-
gatás felhasználási módját. Előfordulhatnak esetek amikor célszerű nem közvetlenül a támo-
gatottnak kifizetni a pénzt, hanem a családgondozót kell bevonni. A javaslat egyfajta megol-
dást tartalmaz a támogatás összegére. Ezt a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek (28.500,- Ft) 30 %-ában (8.500,- Ft) került meghatározásra. Ez természetesen szándék 
szerint változtatható a végleges rendeletben. Célszerűnek tartanánk megállapítani az adha-
tóság gyakoriságát is. Ez ellentmond egyébként a támogatás alapvető céljával, de a kialakult 
hagyományokat figyelembe véve a javaslat ezt tartalmazza. A tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy esetenként előfordulhatnak rendkívüli élethelyzetek amikor az egyébként előírt jogo-
sultsági feltételeknek meg nem felelő személyek támogatása válik indokolttá. Ennek kezelhe-
tőségét biztosítaná a „különös méltánylást” megengedő szabály. 
A javaslat e része tartalmaz eljárásjogi szabályokat, feltételeket, melyek meglétét vizsgálni 
kell a jogalkalmazónak. 

A 4.§-ban új jogintézményként került kidolgozásra a gyógyszer támogatásra vonatkozó sza-
bályrendszer. Ilyen jogcímen korábban nem volt támogatás. A javaslat kidolgozóinak határo-
zott véleménye, hogy megfelelő szabályozással az érintetteknek komoly segítséget jelenthez 
e támogatás. Sajnálatosan az is tény, hogy a krónikus betegek és e miatt magas gyógyszer 
költségeket előteremteni kényszerülők száma nem csökken a településen sem. A támogatás 
jogosultsági feltételei hasonlóak az rtt. jogosultsági feltételeihez. Véleményünk szerint a he-
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lyi viszonyokra figyelemmel ezek az összegek reálisak. A viszonyítás legcélszerűbb alapja eb-
ben az esetben is a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege (28.500,-Ft). A támoga-
tásból kizárni javasoljuk az adott élethelyzetet kezelni képes közgyógyellátásra jogosultságot. 
Lényeges szabály a támogatás gyakoriságának meghatározása. A javaslat alapesetben évente 
két alkalommal tartja célszerűnek a támogatás nyújtását, meghatározva annak összegszerű-
ségét is. Lényeges alaki feltétel a vonatkozó kérelemhez kapcsolt háziorvosi, és gyógyszertári 
igazolás. Figyelemmel arra, hogy e vonatkozásban is előfordulhatnak rendkívüli élethelyze-
tek, tartalmazza a javaslat az un. méltányossági szabályokat. Tapasztalataink szerint eseten-
ként indokolt lehet e szabály alkalmazására. 

A korábbi szabályozások is tartalmazták a lakástámogatás jogintézményét. A javaslat 5.§ -a e 
vonatkozásban lényeges módosításokat nem tartalmaz. A támogatás célja nyilvánvalóan a 
lakhatás támogatása. A szabályozás lényeges eleme a „személyi hatály” megfogalmazása. A 
támogatás nyújtás feltétele annak duplázódásának kizárása. Ez a korábbi szabályokban is 
megfogalmazódott. A javaslat a támogatást 12 hónapos időtartamra tartja célszerűnek meg-
állapítani. Ehhez kapcsolódik a kérelem benyújtásának technikai szabálya. A támogatás nyúj-
tása szempontjából célszerű lenne ha azt elsősorban közüzemi szolgáltatók részére történő 
átutalással lehetne teljesíteni. Ekkor hasznosulna leginkább a támogatás. Természetesen 
tudjuk, hogy ez az esetek egy jelentős részében nem, vagy csak nehezen megvalósítható. A 
jogosultsági feltételek megállapítása követi e rendelet más támogatások esetén szabályozott 
gyakorlatát. Ehhez kapcsoltan javasoljuk megállapítani a támogatás összegét. Ez a korábbi 
gyakorlattól eltérne. A javasolt megoldás egyszerűbb, az ügyfél számára is érthetőbb lenne. 
A javaslat a támogatás megszüntetésére is tartalmaz szabályozást. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó szabályok a korábbi rendeletünk 
vonatkozó részeit ismétli meg. A 6.§-ban az alapellátási formákat kisebb, elsősorban techni-
kai jellegű módosításokkal tartalmazza. Továbbra is célszerű fenntartani az együttműködést 
a HTKTSZSZK-val erre utal a javaslat 7.§-a. A rászorultság körének megfogalmazása is csak 
kisebb változtatást tartalmaz a 8.§-ban. A javaslat 9.§-a az étkeztetéssel kapcsolatos szabá-
lyokat tartalmazza a korábbi szabályozást átvéve. A 10.§ az együttműködésből adódó techni-
kai szabályt tartalmazza. 

A 11.§-ban a tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos szabályok kerültek megfo-
galmazásra a korábbi szabályozást megismételve. 

A javaslat további részében az eljárási szabályok kerültek megfogalmazásra. A 12.§ a vonat-
kozó kérelmek benyújtásának módját, helyét tartalmazzák. Ugyancsak a kérelemhez kapcso-
lódó szabályokat – részletezve – tartalmazza a 13.§. Álláspontunk szerint e szabályok pontos, 
esetleg túl részletesnek tűnő beépítése a rendelet későbbi, gyakorlati alkalmazását köny-
nyítheti. 

A 14.§-ban a javaslat a hatásköri szabályozást tartalmazza.  Véleményünk, hogy a támogatá-
sok jelentős részénél a hatáskör címzettje a polgármester legyen. Ez elsősorban a támogatá-
sok gyors megítéléséhez fűződő alapvető állampolgári érdekekkel indokolható. E kérdés 
megítélésénél azt is figyelembe kell venni, hogy a támogatások feltételeinek részletes kimun-
kálásával a nyújtással kapcsolatos döntés leegyszerűsödik. A kivételként megjelölt helyzet az 
rtt. különös méltánylást érdemlő eseteiben fordulhat elő. Itt, a felsorolásból is kitűnően az 
alapesetként meghatározott összegtől akár lényegesen magasabb támogatás nyújtása is in-
dokolt lehet. Ezért tartjuk célszerűnek ebben az esetben a testületi hatáskör biztosítását. 

A 15.§-ban a támogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos technikai, eljárásjogi szabályok kerül-
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tek megfogalmazásra. E szabályok lényegüket tekintve nem változtak a korábbiakhoz képest, 
legfeljebb most összefogottabba, esetenként részletesebben kerültek be a javaslatba. 

A javaslat 16.§-a a záró rendelkezéseket tartalmazza. Jelen szabályozást indokoló változások 
miatt a hatályba lépés időpontja egyértelmű. Kevésbé kell indokolni a korábbi rendeletünk 
hatályvesztését. 
 
Kunfehértó, 2015. február 19. 
 
 
Csupity Zoltán  
c. főjegyző   
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   E lő z e te s  h a tá s v i z s g á la t   

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 

4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

A javaslat kidolgozását az indokolásban jelzett jogszabályi módosulás tette szükségessé. 

A rendelet társadalmi hatása vitathatatlan. Különösen igaz ez kisebb település esetén, hiszen 
itt mindenki tud mindent. A szociális támogatások nyomon követése teljesen természetes. A 
javaslatban szereplő támogatások jelentős hatásával nem számolhatunk, mivel e támogatá-
sok nagy része korábban is alkalmazásra került. A lakosság nagy része nyilván nem veszi figye-
lembe, hogy adott támogatás korábban elsősorban nem önkormányzati pénzeszközök fel-
használásával történt, míg az új helyzetben azt teljes egészében önkormányzati forrásokból 
kell majd biztosítani.  

A javaslat bevezetésének gazdasági hatása korlátozott. Nyilván az egyes egyén számára e ha-
tás egyértelmű. Ha kap támogatást e hatás pozitív, míg ellenkező esetben negatív hatásokkal 
kell számolnia. 

A támogatások önkormányzati forrásokból történő finanszírozása komoly anyagi terhet je-
lent. Az előzetes számítások alapján a bevezetni tervezett támogatás éves költségvonzata cca. 
4.500 /eFt. Figyelemmel a korábban is kifizetett támogatásokat ez nem akkora összeg, melyet 
az Önkormányzat ne tudna biztosítani. Természetesen az erre a célra biztosítandó összeg más 
feladatoktól vonhat el forrásokat. 

A javaslat közvetlen egészségügyi, környezeti hatásaival nem számolunk. 

A javaslat megalkotásának szükségességét az Szt  indokolásban hivatkozott előírásai támaszt-
ják alá.  Ebből következően a rendeleti szabályozás elmaradása mulasztásos törvénysértést 
jelentene. Ebből, túl az adminisztratív problémákon, számos egyéb probléma következne. A 
hivatalhoz, támogatásért folyamodó állampolgárok kérelmeit nem lehetne kezelni, támogatá-
sokat nem lehetne megállapítani…         

A támogatások új rendszerének alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételekkel a Pol-
gármesteri Hivatal rendelkezik. Az alkalmazás a korábbiaktól lényegesen eltérő munka mód-
szer kialakítását nem igényli. 

Összességében a javaslatban szereplő szabályok végrehajtásának társadalmi, pénzügyi, sze-
mélyi és tárgyi,- technikai akadálya nincs.  

Kunfehértó, 2015. február 19. 

 

Csupity Zoltán 

c. főjegyző 
 

 

 

 


