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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. december 19-i ülésére 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormány-
zati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Iktatószám: I./9437/1/2013. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával össze-
függő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 
5. §-a és 6. §-a értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december 31-ig rende-
letében szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 2014. január 1-jétől hatályos módosítása az átmeneti segély, a temetési segély és a rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrehozza az önkormányzati segély meg-
nevezésű szociális ellátási formát.  
Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  

 kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek 
részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások– így különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő vá-
randós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásá-
nak előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásá-
hoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadá-
sok – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,  

 bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellá-
tás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelem-
határ önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050,- forint) nem lehet alacsonyabb,  

 az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapít-
ható, melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek vise-
lése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.  

 a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 
napos ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti.  

 
A Tv. 11. § szerint a 2013. december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
iránt előterjesztett kérelmet a Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett 
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kérelemként kell elbírálni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati segély létrehozásával a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnik önálló szociális ellátási formájában, ezért 
szükséges az arról szóló rendelkezések hatályon kívül helyezése. 
Fontos megjegyezni, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyer-
mekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelete, az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányza-
ti rendeletével együtt, az önkormányzati segélybe vont valamennyi támogatási formát biztosí-
totta. Az Önkormányzat a továbbiakban is biztosítani kíván minden támogatási formát, ennek 
érdekében – jogszabályban rögzített változásokat lekövetve  a korábbi segélyeket új néven, 
önkormányzati segély néven nyújtja 2014. január 1-jétől. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2013. július 01. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást, mely miatt a Társulás új 
nevét is át kell vezetni a Rendeleten.  

Hatásvizsgálat  
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A megismert segélyezési forma megszűnése a kezdeti időkben konfliktust okozhat, azonban 
hosszabb távon az egységes elnevezés és egységes szabályozás megkönnyítheti a kérelmezést 
és az ügyintézést is. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jelen rendeletből történő hatályon kívül helyezésé-
nek környezeti és egészségi következményei nincsenek, tekintettel arra, hogy más néven a 
támogatási forma a későbbiekben is elérhető lesz. 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.évi 
LXXV. törvény 5.§-a és 6.§-a értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. decem-
ber 31-ig rendeletében szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait A rendelet módosítása a jog-
szabályi hierarchia egységességének biztosítása érdekében szükséges. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

Nem mérhető hatás. 
Fentiekre tekintettel, a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köz-
szolgáltató Társulás társulási megállapodása VII. fejezet 9. a) pontja alapján a Társulási Ta-
nács előzetes vélemények a kikérése mellett, az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé. 
Lajosmizse, 2013. december 05. 

Basky András s.k. 
                                                                                                                          polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
Rendelet-tervezet 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./2013. (….) önkor-
mányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30) önkormányzati rendelet módosításáról 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. 
és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, valamint a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
társulási megállapodása VII. fejezet 9.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. § 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében a „Lajosmizse és 
Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás” 
szövegrész helyébe a „Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „szolgálat” szövegrész helyébe a 
„szolgáltatás” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a „Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulása” szövegrész helyébe a „Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás” szöveg lép. 

2. § 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a.  
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete. 

3. § 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a ha-
tályát veszti. 

Basky András dr. Balogh László 
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja:………………………. 

 dr. Balogh László 
 jegyző 


