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A szociális igazgatásról és a szociális

4
ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap — és
szakosított ellátások térítési díjáról szóló
6/2015.(1L27.) ör. módosítása

Döntéshozatal módja: Véleménye:ő bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
az Mötv. 50. -a Bizottság

alapján Pénzügyi Bizottság

Táigvalás módja: Előkészítette:

nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2016. március 31-i ülésén - a szociális igazgatásról ás a
szociális ellátásokról. valamint a szenzéhes gondoskodást nv4jtó szociális alap- ás szakosított
ellátások térítési düáról szó/ó 6t’20i5. (112 7.) önkonnánizati rendelete (a továbbiakban:
He/vi Rendelet,) módosítása során - rekreációs támogatás szabályozásáról döntött.

A támogatás kezdetben nem volt jövedelemhatárhoz kötött, de mivel a 2016-os évben a
költségvetésben erre a célra biztosított összeg a költségvetési év vége előtt felhasználásra
került. és a tavalyi évhez képest a központi költségvetésböl Békés Város Onkormányzata
részére 19.291.000 Forinttal kevesebb szociális pénzeszköz került odaítélésre. a Képviselő
testület 2017. január 26-i ülésén a támogatásban részesülés feltételeként jövedelemhatárt
szabályozott, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-a, azaz 142.500
Forint összegben.

A támogatotti kör jövedelmének nagyságáról - lévén, nem voltjövedelemhatár szabályozva -

nem volt tudomásunk, ezért már ekkor ígéretet tettünk arra, hogy a gyakorlati tapasztalatok
alapján felülvizsgáljuk a teljesülést, bízva abban, hogy enyhíteni tudunk a feltételeken.

A május havi zárást követően megállapítható. hogy 3.410.000 Forint felhasználása mellett
14.590.000 Forint a maradványérték, tehát a jövedelemhatár emelése lehetséges és indokolt.
A lOO%-ban az önkormányzatot terhelő összeg szociális pénzeszközböl való felhasználása
miatt a támogatás feltételeként továbbra Is jövedelemhatár szabályozását javasoljuk, azonban
- a támogatás célja ás jellege miatt - egy rendkívül böjövedelemhatár, a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 900%-a, azaz 256.500 Forint összegben meghatározva.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 1?. * (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészitője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi
és gazdasági hatása. hogy az önkormánvza. anyagi Lehetőségéhez mérten a célközönség
magasabb létszámban részesülhet e tentészetbeni támogatásban. A rendelet módosításának
költségvetési, környezeti hatása nincs. Egészségügyi hatása a támogatást igénybe vevő
személyek egészségi állapotának megőrzése, illetve feltételezhető javulása. A tervezett
módosítás értelmében az adminisztratív terhek nőnek. A jogszabály megalkotására az
önkormányzatnak kötelezettsége nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi feltételek az eddigiek szerint adottak.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet
szíveskedjen elfogadni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. június 15.
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1. számú mefléklet
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
j (

önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT
A SZEMÉLXES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény 26. *-ában. a 32. * (3) bekezdésében és Magyarország
Alaptönénye 32. cikk (L) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljúna a
következőket rendeli cl:

l. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakositott ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
56/A. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

56M. (2,) Rekreáciás lóinogutós akkor m’újihaió. hu kérebnező jöveclelnw nen: halad/a meg a:
őregscgi nyugdíj n:i;:dc,ikori legkisebb ös:egének 900%-át.”

2. E Rendelet 2017. július hó I. napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. június 29.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. június hó napján

Tárnok LászIón sk.
jegyző


