Jegyzőkönyv
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2015. február 25-én tartott üléséről

5/2015. számú képviselőtestületi határozat: 2015-2019. közötti gazdasági program jóváhagyása
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos

2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2015. február 25-én 17,30 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Attila polgármester, Barta András, Csejtei Norbert, Borbásné Janzsó Ibolya
Kanti József képviselő (5 fő)

Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Nagy Attila polgármester
2. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila polgármester
3. 2015-2019. közötti gazdasági program megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila polgármester
4. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
javaslatot tett a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Első napirendi pont:
A polgármester az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről adott tájékoztatót:
- múlt csütörtökön a Forster Központ létesítmény felelősei voltak a kastélyban, ismét
ígéretet tettek a csapadékvíz elvezetés megoldására, holnap a tervezőik érkeznek.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta.
Második napirendi pont:
Számedli Cecília aljegyző kérte, hogy a kiküldött szociális-rendelettervezet egyes szakaszait
külön-külön beszélje meg a testület.
Az általános részhez, eljárási szabályokhoz nem volt észrevétel.
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A lakás támogatást is a javaslat szerint kívánja szabályozni a testület. Egybehangzó vélemény,
hogy ápolási támogatást is a rendelet-tervezeti formában hagyja jóvá a testület, nem kíván a TB
jogosultságot keletkeztető formával élni.
A többi ellátás javasolt szabályozásával a képviselőtestület egyetért.
Borbásné: kéri a gyermekétkeztetésben a tízórai és az uzsonna nyersanyag normáját emeljék meg.
Polgármester: a környező településeken tájékozódva 80 Ft/fő/étkezési nyersanyag normát javasol
a két ellátási formára. A jelenlegi normából az új előírásoknak megfelelő étkezést nem lehet
biztosítani.
A javaslattal a képviselők egyetértettek.
A képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg az
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátások helyi szabályairól.
Negyedik napirendi pont:
Polgármester: a kiküldött gazdasági programhoz kéri az észrevételeket.
Barta András: az elképzelt fejlesztésekre lesz pénz is?
Polgármester: amire tudunk pályázni mindenre pályázunk, valószínűleg minden nem valósulhat
meg, de ezeket szeretnénk.
Borbásné: a belvízelvezetés nem szerepel, azt is meg kellene oldani a ciklus alatt.
Polgármester az cca. 150 millió és 2016-tól tervezhetjük.
Képviselők részéről további észrevétel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták
el az alábbi határozatot:
5/2015.(II.25.) képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a 2015-2019-es időszakra szóló
gazdasági programját elfogadta.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos
Különfélék:
Barta András: áprilisban a Talpas festőművész úrnak lesz egy kiállítása a faluházban. Gondoljuk
meg újra a helyi értéktár létrehozását.
Polgármester: a Hivatalba új kolléganő érkezik, Őt jegyzőasszony beiskolázta egy továbbképzésre
ebben a témában, utána térjünk vissza erre.
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VASSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015-2019. KÖZÖTTI
GAZDÁLKODÁSÁNAK CIKLUSPROGRAMJA
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. (továbbiakban:
Mötv.) 42.§ 4. pontja a Képviselőtestület át nem ruházható hatásköreként határozza
meg a gazdasági program elkészítését.
A Mötv. 116. §-a értelmében a gazdasági program stratégiai jellegű célokat tűz ki,
feladatokat határoz meg, amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.

ELŐSZÓ
Vassurány új Képviselő-testülete 2014. októberében alakult meg.
Harmadik alkalommal készít a község olyan ciklusprogramot, amely folyamatosan
meghatározza a település jövőjét, további fejlődésének reális lehetőségeit, és hosszabb
távra szóló fejlesztését is prognosztizálja. Fő célunk az – természetesen ismerve a
község lehetőségeit, problémáit -, hogy mindannyian jól érezzük magunkat
községünkben, hogy elmondhassuk jó itt élni, jól lehet itt élni.
A program kialakításakor legfontosabb szempontként kezeltük a község biztonságos
működtetését, nagy hangsúlyt fektetve a fejlesztésekre, költségcsökkentő megoldásokra,
az értékmentésre, a XXI. század elvárásainak megfelelően, fő rendező elvként kezelve a
község oktatási, kulturális és környezeti fejlesztését.
Gondtalanul és egyszerűen nem tervezhetünk.
Meghatározó szempont és részben gátat is jelent a tervezésben a mindenkori
költségvetésünk helyzete.
Sajnos, a feladatokra nincs teljeskörű állami finanszírozás, ezért a biztonságos
feladatellátáshoz saját források bevitele is szükséges. Minden arra ösztönöz és kötelez
bennünket, hogy helyi bevételi lehetőségeinket feltárjuk, beszedjük. A helyi bevételek
növelésének van tűréshatára, azonban ha a bevételek felhasználását a lakossággal, az
adózókkal egyeztetjük, a célokat közösen határozzuk meg, érthetővé és magyarázhatóvá
válik ezen irányú törekvésünk.
A problémák megoldását folyamatosan kezelnünk kell, amely igen alapos,
megfontolt, takarékos gazdálkodással, a döntések meghozatalánál kellő körültekintéssel
hajtható végre.
Mindezek együttes hatására fontosnak tartjuk egy olyan program készítését, amely
megfogalmazza elképzeléseinket, azon és olyan célokat, amelyekkel Vassurány
Önkormányzatának Képviselő-testülete azonosulni tud, és amelyhez a megvalósítás
eszközeit, forrásait biztosítani kívánja. A közös munkához és közös céljaink eléréséhez
kérem a község minden polgárának legjobb szándékú segítését, képviselő társaimtól
pedig, hogy minden döntésünknél a község érdekeit tartsuk első szempontnak a köz
hasznára, és megelégedésére.
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I. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Az önkormányzat maradéktalanul köteles gondoskodni kötelező feladatainak
ellátásáról.
A Képviselő-testület döntéshozatalánál köteles figyelembe venni,
hogy annak következményei nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok
ellátásának biztonságát.
Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a lakosság
szükségleteinek lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő
kielégítésére. A szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez mérten, folyamatosan
javítani kell.
Kívánatos, hogy a Képviselő-testület jól működővé és rendszeressé tegye
kapcsolatát a községben tevékenykedő gazdasági egységekkel, illetve a község
közéletét meghatározó civil szervezetekkel. Folyamatosan keresse a
kapcsolattartást és párbeszédet.
Az önkormányzatnak a kistérségen belüli jó együttműködésre kell törekednie.
Különösen meghatározó jelentőségű a területfejlesztéssel kapcsolatos
együttműködés a térség önkormányzataival.
Szükségesnek tartja a Képviselő-testület az országos, megyei és helyi
közigazgatási rendszerekkel és szakhatósági szervekkel való kölcsönösen előnyös
együttműködés kialakítását, fejlesztését.
Célszerű a községhez hasonló kitörési pontokkal rendelkező és községünkkel
közel azonos lélekszámú hazai községekkel való szorosabb együttműködés
kialakítása.
A folyamatosan megújuló fejlődés és tájékozódás céljából ajánlatos
lehetőségeinkhez mérten részt venni a különböző nemzetközi és hazai
szövetségekben, szervezetekben.
Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés szolgálja a
település helyi gazdasági élénkítését. Amennyiben az önkormányzat helyi
gazdasági fejlesztést közvetlenül nem tud végrehajtani, úgy minden lehetséges
törvényes eszközzel segítse elő az ilyen jellegű gazdasági élénkítést célzó
beruházást, munkahelyek létesítését, megtartását.
A község fejlődése szempontjából egyaránt kiemelten kezelt ágazatok: az
idegenforgalom és az agrárágazat.
Nagyobb figyelmet és gondot kell fordítani a település megjelenítésére (sajtó,
külső kapcsolatok, kiadványok, stb.).
Kiemelt figyelmet kell fordítani a környezetvédelem és a természetvédelem
megőrzésére, különösen a helyi és környezeti értékekre.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA
1.
2.

A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. Tervezése,
elfogadása, végrehajtása során törekedni kell az ésszerű, takarékos gazdálkodásra,
saját források pályázati forrással történő kiegészítésére.
Új beruházást megelőzően sorrendet kell felállítani. A beruházások indítása előtt
vizsgálni kell a várható működési költségeket, meg kell határozni a hosszú távú
működtetés feltételrendszerét.
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3.

A beruházások, fejlesztések során kötelezően törekedni kell pályázati források
bevonására, a saját erő kiegészítésére.
4. Az önkormányzat intézményrendszerét folyamatosan vizsgálni kell, valamint a
szükséges és elengedhetetlen változásokat végre kell hajtani a feladatellátásnak
megfelelően. A költségvetések lehetőségeihez képest át kell gondolni a kötelező és
önként vállalt intézményi feladatokat. A működést és a kötelezően ellátandó
feladatok végrehajtását semmilyen más tevékenység nem veszélyeztetheti.
5. Az önkormányzati vagyongazdálkodás során
biztosítani kell az önkormányzati vagyonérték megőrzését, növekedését,
folyamatosan karban kell tartani, szükség esetén pótolni az önkormányzati
gazdálkodás alappillérét képző ingó- és ingatlan vagyont;
a gazdaságossági szempontok érvényesítésével piacgazdasági viszonyokat
kell fenntartani, a helyi gyakorlatot is figyelembe véve;
figyelemmel kell kísérni a község lakosságának korösszetételét, a várható
életmód-változásokat beépítve, fel kell készülni az indokolt és szükséges
feladatok vállalására;
meghatározott önkormányzati feladatok gazdasági társaságok, civil
szervezetek felé történő kiajánlásával erősíteni kell a községüzemeltetés
biztonságát, a közélet, a kulturális élet fejlődését;
a felhalmozási és tőkejellegű, korlátozottan rendelkezésre álló bevételeket
kizárólag beruházási, fejlesztési, eszközpótlási feladat ellátására lehet
felhasználni;
a rendelkezésre álló források hatékony, optimális felhasználásának, a
törvényesség betartásának érdekében folyamatossá kell tenni az ellenőrzést
és számonkérést;
a mindenkori éves költségvetés tervezésénél, a gazdálkodásról szóló
beszámolók tárgyalásakor meg kell határozni a gazdasági programnak
megfelelő bevételeket - ideértve az eszközrendszer is – és felhasználásuk
irányát.

KÖZSÉGFEJLESZTÉS, KÖZSÉGRENDEZÉS
1.

2.
3.

Folyamatosan karban kell tartani az elfogadott és hatályos településfejlesztési
koncepciót, a településszerkezeti és szabályozási tervet, helyi építési szabályzatot.
Törekedni kell arra, hogy helyi koncepciónk, terveink összhangban legyenek az
országos területrendezési, fejlesztési tervekkel, harmonizáljanak a megyei, régiós,
térségi tervekkel.
Kiemelten kell kezelni azon községfejlesztési feladatokat, amelyek elősegítik a
település további vonzerejét, lehetőséget teremtenek a népesség megtartására,
növelésére, munkahelyek megtartására, növelésére.
A községfejlesztés megszerzett lendületét minden lehetséges eszközzel fenn kell
tartani.
Különösen kiemelt és indokolt feladatok:
a felszíni vízelvezetés korszerűsítése;
a községi járda- és úthálózat folyamatos felújítása,
park és zöldfelület-fejlesztés, környezeti kulturáltság javítása, középületek,
községképi jelentőségű ingatlanok felújítása, virágosítása;
építési telkek értékesítése,
szorgalmazni kell a község "zsák-település" jellegének megszüntetését;
elő kell segíteni vállalkozói tevékenységek gyakorlására alkalmas övezetek
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létrehozását.

KÖZSÉGÜZEMELTETÉS
1.

2.
3.
4.
5.
6.

A községüzemeltetési és kommunális feladatok közül a kötelezően ellátandó feladatok elsőbbséget élveznek. Javítani kell a köztisztaság színvonalát, változtatni
kell az illegális szemét-lerakással kapcsolatosan jelentkező problémákon.
Folyamatosan törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtés bővítésére.
Törekedni kell a község tömegközlekedése igény szerinti korszerűsítésére, a
lakossági igényekhez igazodó menetrendszerkesztésére.
A községi temető gondozottságának további javítása, a terület bővítése szükséges.
A közbiztonság erősítése, a polgárőrség létrehozásával, esetlegesen a
rendőrségnek nyújtott tárgyi és egyéb eszközök biztosításával. A rongálások elleni
fokozottabb ellenőrzés, hatékonyabb felelősségre vonás.
Az üzletek és vendéglátóhelyek nyitvatartási és üzemeltetési szabályainak
folyamatos ellenőrzése.
A községi szabadidő, sport- és kulturális igényeket kielégítő intézmények,
létesítmények üzemeltetésének biztosítása

KÖZOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell a közoktatás
feltételrendszerét.
A köznevelési törvénynek megfelelően mindenkor elsődleges szempont legyen az
oktatás-nevelés színvonalának növelése, a minőségi elvek fejlesztése.
A közoktatásban súlyozottan szerepeljen a környezeti nevelés, a helyi adottságok,
lehetőségek megismertetése, a honismeret kutatása.
Támogatni lehet, és be kell kapcsolni a kulturális tevékenységbe a civil szférát. A
kialakult, hagyományos községi rendezvényeket folytatni, megtartani szükséges,
indokolt bővítésük is.
Az intézményrendszeren belül kiemelten kell foglalkozni az oktatási nevelési
intézmények folyamatos felújításával, eszközbővítésével, korszerűsítésével.
A szabadidős és versenysport fejlesztése, az ifjúság egészséges életmódra nevelése
érdekében a jelenlegi támogatási rendszert fenn kell tartani.

IDEGENFORGALOM
1.

Vassurány földrajzi elhelyezkedéséből, és műemléki védelem alatt álló épületeiből
adódóan ki kell használni az idegenforgalom adta lehetőségeket – falusi turizmus.
2. Elsősorban a kialakulóban lévő zöldturizmus ágazataira kell összpontosítani: lovasturizmus, kerékpáros turizmus, Szombathely közelsége stb.
3.
A turizmus bármelyik szakágának fejlődése mellett mindenképpen szükséges a
XXI. századi igényeket kielégítő szálláshely-bővítés, amelyhez
családi
vállalkozásokat tudunk elképzelni.
4. A turizmus fejlesztéséhez elengedhetetlen az önkormányzat elvi, tárgyi segítőkész
hozzáállása, akarata.
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EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS
1.
2.
3.

A szociális törvény szerinti valamennyi önkormányzati feladat ellátási formát
határidőre biztosítani kell.
Ki kell alakítani a differenciált, igazságos ellátási rendszert. A lakóság számára
meg kell teremteni a szociális biztonságot.
Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az
időskorú lakosság szociális problémáit.

II. FEJEZET
A Képviselő-testület megbízatásának idejére szóló ciklusprogram
az anyagi lehetőségek függvényében.
Az önkormányzat Képviselő-testülete e ciklusprogram elfogadásával kötelezettséget
vállal Vassurány község Polgárai előtt, hogy rendeleti szintű, vagy határozatokba foglalt
döntéseinél a ciklusprogram I. fejezetében megfogalmazott célkitűzéseket elsődlegesen
figyelembe veszi. A település anyagi forrásainak ismeretében törekszik a célkitűzéseket
megvalósítani.
Vassurány község Képviselő-testülete megbízatásának idejére az alábbi stratégiai
jelentőségű feladatot tűz ki:
Célkitűzés megnevezése
Járda felújítás
Templom előtti tér felújítása
Kerékpárút kialakítása
Játszótér, szabadidőközpont
Temető bővítés
Rendezési terv felülvizsgálata
Belvíz rendezés

Tervezett forrás
e Ft

Megvalósítás ideje

60.000

2016-2019

8.000
megyei fejlesztés
20.000
1.000
8.000

2015
2016-2019
2016-2019
2018
2017-2018

150.000

2016-2019

Képviselő-testület a különböző lakossági fórumokon, a közmeghallgatásokon beszámol
a ciklusprogram meghatározott feladatainak elvégzéséről vagy az esetleges
nehézségekről.
Nagy Attila s.k.
Záradék: elfogadva 5/2015.(II.25.) határozattal

Polgármester

Előterjesztés
a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló rendelethez

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény (a továbbiakban: a Törvény) több szakaszában is módosította Szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt-t) és a gyermekek védelméről szóló 1997. évi
XXXi. törvényt (továbbiakban: Gyvt-t), s ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március 1jén lép hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar
emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz.
Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami
felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselőtestületi hatáskörbe kerülnek.
2014. évben már jogerősen megállapított és folyósított támogatások esetében a támogatás
megállapításának idejére az önkormányzatot továbbra is megilleti a normatív támogatás.
A Szt. csak az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátásokra
vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív
korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
2015. március 01. napjától az újonnan megállapított ezen ellátások költsége nem terheli az
önkormányzatot.
A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási
forma megszűnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé válik. A
korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat
jogosulttá: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra.
A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsága 2015. január. 1. és 2015.
február 28. között a jegyző által felülvizsgálatra kerül, e felülvizsgálat eredményeként állapítja
meg a hatóság, hogy 2015. március 1-től melyik ellátásra lesznek jogosultak.
A módosítások hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben részesülők esetén a megfelelő
felkészülési idő biztosítása érdekében az ellátásban részesülők számára a támogatás 2015.
február 28-áig a korábban megállapított összegben kerül folyósításra. Ezen személyek
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát ezen időpontig meg kell vizsgálni.
Azok a módosítás hatálybalépésekor már megállapított, határozott idejű ellátások
(lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás),
amelyek a kötelező segélyek közé tartoztak, a módosításkor hatályos feltételek alapján, kifutó
jelleggel biztosításra kerülnek azzal, hogy 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február
28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.
Az önkormányzatok számára a törvény 2015. február 28-áig ad határidőt a települési
támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására.
A helyi rendeletben meghatározott ellátásokra a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra
biztosított állami finanszírozási összegen túl további állami támogatás nem igényelhető,

Hatásvizsgálati lap
szociális ellátások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv.
17 §-a alapján
I.

Várható társadalmi hatás
A tervezet a rászoruló lakóság szociális biztonságát szolgálja, pozitív társadalmi
hatással bír.

II.

Várható gazdasági költségvetési hatások
A tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása éves szinten, előzetes kalkuláció
szerint 3000-3200 eFt. Ezt az önkormányzat az állami finanszírozásból nagyrészt
képes fedezni.

III.

Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV.

Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának
egészségügyi következménye a
gyógyszerköltséghez való hozzájáruláson keresztül van, az arra rászorulók körében.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további terheket ró az önkormányzatra, a
Söptei Közös Önkormányzati Hivatalnál tervezett egy fős létszámbővítéssel ez
megoldható.

VI.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei.
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.
évi XCIX. törvény (a továbbiakban: a Törvény) több szakaszában is módosította
Szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt-t) és a
gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXi. törvényt (továbbiakban: Gyvt-t), s
ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március 1-jén lép hatályba, melyek
értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek
szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz,
melyet rendeletben kell szabályozni. A rendeletalkotás elmaradásának
következménye: Törvényességi felügyeleti intézkedés a Vas Megyei
Kormányhivatal részéről, a lakóság szociális biztonsága csökken hiszen a
megszűnő,
eddig törvény által szabályozott ellátások helyébe nem lépnek –rendelet hiányábanúj ellátások.

Részletes indokolás
szociális ellátások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelethez
Önkormányzat Vassurány Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §ában, 58/B.§ (2) bekezdésében és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
alkotja meg a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét, ennek indokolása:

1.§-hoz
A rendelet megalkotásával az önkormányzat a rászorulók szociális biztonságáról kíván
gondoskodni.
2.§-hoz
E szakasz a rendelet területi és személyi hatályát rögzíti.
3.-6.§-hoz
A szociális ellátások hatáskörét magasabb szintű jogszabály a képviselőtestülethez telepíti,
hatáskör átruházásra a Mötv. szabályai szerint van lehetőség, figyelemmel az ügyintézési
határidőkre és mérlegelési jogokra.
Az eljárási szabályok követik a szociális ellátásokról szóló törvény előírásait, az értelmező
rendelkezések szintén e törvényben meghatározottakkal azonosak. Ugyancsak a törvény
szabályait kívánjuk alkalmazni a jogosulatlanul igénybevett támogatás és az adatkezelés
vonatkozásában.
7.§-hoz
E paragrafus a település területén bevezetendő ellátások típusait rögzíti.
8.§-hoz
A lakhatási támogatásra való jogosultság feltételeit olyan jövedelemhatárokhoz köti a tervezet,
amelyek az igazán rászorultak számára ad lehetőséget az ellátás igénylésére (a nyugdíj
minimum jelenleg 28500 Ft). Szakítva a korábbi gyakorlattal lakás alapterülettől és a lakást
lakók számától függetlenül fix összegben javasolja az ellátás összegének maghatározását.
9.§-hoz
A 2015. március 1-vel megszűnő méltányos ápolási díj helyébe léphet az ápolási támogatás,
azzal a legjelentősebb különbséggel, hogy míg az előbbi nyugdíj szempontjából jogviszonyban
töltött időnek minősült az utóbbi lévén, hogy segély, nem számít a nyugdíjalapba. A
jogosultsági feltételként megállapított jövedelem viszonyok mellett fontos kritérium, hogy az
ápolt és az ápoló azonos lakcímmel rendelkezzen. Az ápolási támogatás összege a jelenleg
érvényes nyugdíj minimum alapján: 21.400 Ft/hó.

