
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 28-i ülésére

Sors:ám: Tárgy:

A szociális igazgatásról és a szociális

2 ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap — és szakosított ellátások

• térítési díjáról szóló 6/2015.(1L27.) ör.
módosítása

Döntéshozatal módja: Véleményező bi:olIság:

Minősített többség az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Mőtv. 50. -a alapján Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészi’teue:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető
Kádasné Oreg Julianna igazgató, BVSZSZK

Tisztelt Képviselö-testület!

A belügyminiszter. az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben évről-évre pályázatot hirdet az
5.000 fős lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok részére szociális célú tüzifa vagy
barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Az 5.000 fős lakosságszámot meghaladó Békés város ugyan nem tud csatlakozni a pályázathoz, de most
dönthet úgy, hogy a 2017-es szociális pénzeszköz maradványból 1.792.000 Forintot szén vásárlására
forditsunk. amely összegért 560 q borsodi diószenet tudunk Venni. Mivel eddig ilyen jellegü támogatásunk
nem volt1 a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Helyi Rendelet) módosítása során tudjuk a szabályokat megállapítani.

A támogatás általunk javasolt feltételei és fő szabályai az alábbiak szerint foglalhatóak össze:
A kérelmeket 2018. január 12. napjáig lehet előterjeszteni a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központnál. A forrás felhasználását követöcn benyújtott kérelmeket -fiiggetlenül attól, hogy azok«:
(1) és (2) bekezdésben meghatározott /dtétel,zek megfelelnek és ci: e bekezdésben meghatározott
határidőre érkeztek — el kell utasítani.

• Feltétel a Békés városban bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely. és életvitelszerű ott
tartózkodás.

• Feltétel a bizonyos szociális vagy egészségkárosodás-jellegü pénzbeli- vagy természetbeni
ellátásban részesülés, vagy szabályozott jövedelemhatárt meg nem haladó jövedelem.

• A támogatás lakóingatlanonként állapítható meg, [Uggetlenül az ott lévő háztartások vagy ott lakó
személyek számától.

• A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában
helyszíni szemlével ellenőrzik. hogy az ingatlan szénnel fűthetö-e.
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• A szén az adott ingatlanban használható Fel. aki értékesíti Vagy más részére átadja, az ellenédék

megfizetésére kell kötelezni.
• Az elszállításról mindenki saját maga gondoskodik.
• A széna megállapításáról szóló határozat eredeti példányának bemutatásával vehető át. A jogosult a

szén átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A támogatáshoz külön kérelem került megszerkesztésre. A támogatást megállapító határozat fogja
tartalmazni, hogy hol és mikor vehető át a szén. A szén támogatás, mint egyszeri támogatás a Helyi Rendelet
„települési támogatások” alcím alatt, a rendkívüli települési támogatás keretein belül kerül szabályozásra az
önkormányzati segély egyik formájaként, természetbeni támogatásként, az alábbiak szerint:

50/A. *
(1) 2017. évi szociális pénzeszköz pénzmaradványból, 1.792.000 Forint összegben Békés Város
Onkormányzata vissza nem térítendő. természetbeni támogatásként szenet biztosít a Békés városban lakó-
vagy tartózkodási hellyel rendelkezö. és életvitelszerűen ténylegesen ott tartózkodó személy részére, aki az
Szt. szerint

a) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult, vagy
c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

22. *-a szerint fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy
d) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény I L (1) bekezdés g) és h) pontjai

szerint emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek törvényes képviselöje. vagy
e) települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
O települési gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy
g) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. *-ában

szabályozott hátrányos. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban dl.
Ezen esetekben a kérelemhez jövedelemigazolást nem kell csatolni. Az a) és b) pont esetén a járási hivatal
által 30 napnál nem régebben kiállított irattal igazolható az ellátásban részesülés.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szén biztosítható annak a 70. életévét betöltött személynek, akinek
családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 100.000 Forint összeget. Ebben az esetben a
jövedelmet e rendelet 7. (2) bekezdése szerinti iratokkal kell igazolni.

(3) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg. Wiggetlenül a lakásban
élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem érkezik. az elbírálás a
kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A kifejezetten e támogatáshoz szerkesztett kérelmeket 2018. január 12. napjáig lehet előterjeszteni a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket —

fiiggetlenül attól, hogy azok űz (1) és (2) bekezdésben ineghatámzou feltételnek megfelelnek és űz e
bekezdésben meghalcírozon hcztéridőben érkeztek — el kell utasítani.

(5) A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában helyszíni
szemlével ellenőrzik, hogy az ingatlan szénnel tYíthető-e. Nem jogosult az ellátásra az, akinek lakóingatlana
szénnel nem füthető.

(6) A szénben részesülő személy a szenet nem értékesítheti. másnak nem adhatja át. Amennyiben a részére
biztosított szenet énékesíti vagy más részére átadja. az ingyenesen biztosított szén ellenértékének (3.200-
Ft/q) megfizetésére kell kötelezni.

(7) A szén zsákban lesz elhelyezve, elszállításáról minden támogatottnak saját magának kell gondoskodni.

(8) A szén a megállapításáról szóló határozat eredeti példányának bemutatásával vehető át. A jogosult a szén
átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(9) A Képviselő-testület tárgyi ügyben a feladat- és hatáskört a polgármestere ruházza át.
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II.

A He]yi Rendelet 2. * (3) bekezdése alapján az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései az
irányadók. illetve a 9. * (5) bekezdése alapján a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosultság, a
jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására. továbbá a hatósági ellenőrzésre a Ket. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A Ket. 2017. december hó 31. napjáig hatályos. helyét és szerepét az általános közigazgatási rendtadásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) veszi át, amely jogszabály 2018. január 1. napján lép
hatályba.

Ezen időponttól a Helyi Rendelet háttérszabályaként az Ákr.-re kell hivatkozni, amitjelen rendeletmódosítás
alkalmával vezetünk át.

A jogaLkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * () bekezdése alapján a jogszabály elökészítöje
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett rendeletmódositás társadalmi és gazdasági hatása, hogy az önkormányzat anyagi lehetöségéhez
mérten természetbeni támogatást állapít meg. A rendelet módosításának költségvetési, környezeti és
egészségügyi hatása nincs. A tervezett módosítás értelmében az adminisztratív terhek Jelentősen, de csak
időlegesen megnőnek. A kőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény hatályon kívül helyezése miatt az önkormányzatnak kötelezettsége a rendelet Ket.-re
hivatkozó szabályait módosítani az általános közigazgatási rendtarlásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018.
január 1-től hatályos szabályaira. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
feltételek az eddigiek szerint adottak.

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. december 19.

Iz ó bor
p Igármester

Jogi ellenjegyző

P%lg1 enj gző
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KÉRELEM
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TERMÉSZETBENI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ,

TÜZELŐSZÉN FORMÁJÁBAN

Név:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

kérem, hogy részemre Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap — ás szakosítot( ellátások térítési
dijáról szóló 6/201 5.(ll.27.) önkormányzati rendelet 50/A. -a alapján szíveskedjen természetbeni
támogatásként szenet biztosítani.

A tüzelőszén támo2atásra a rendelet szerint io%osultsá2om fennáll az alábbiak miatt fielölic x-cl):

E aktív korúak ellátására vagyok jogosult (a 30 napizál nem régebben kiállított igazolást esawlom)

D időskorúak járadékára vagyok jogosult (ci 30 napnál ne;;; régebben kiállított igan’Iást esuíolo;n,)

D fogyatékossági támogatásra vagyok jogosult (e tény a CSTinfb nvib’ántartáshan megtalálható,)

D gyermekem emelt összegű családi pótlékra jogosult (e tény a C’STinfh nyilvántartásban megtalálható)

D települési lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult (e tény a hivatal nyilvántartásában niegtalálható)

D települési gyógyszerköltség támogatásra vagyok jogosult (e tény a hivatal nvdvánta,iásáhan megtalálható)

D gyermekem hátrányos- vagY halmozottan hátrányos helyzete áll fenn (e tény ci hivatal nyilvántariásáhan
n;egtalalhato)

D 70. életévemet betöltöttem, családomban az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 100.000
Forintot (az erről s:óló jövedelcmiga:olás(okcQt escuoloni;

Nyilatkozom, hogy széntüzelésre alkalmas fűtöberendezéssel D rendelkezem D nem rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv és a Békés
Városi Szociális Szolgáltató Kőzpont ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Békés, 2018. évjanuárhó nap

kérelmező aláírása
BVSZSZK munkatársa igazolja:

A lakcimként megjelölt ingatlan szénnel füthető:
aláírás

A kérelem henyújtásának ideje: 2018. Január 12. napjáig,

A kérelem ben yiUásának helye: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (5630 Békés, Jantyik ig. 1.)

Ügvféifögadás: Hétfő: 7:30-16:00, Kedd: 7:30-16:00, Szerda: 7:30-18.00,

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás. Péntek: 7:30-13:00
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

TERMÉSZETBEN MEGÁLLAPÍTOTT TÜZELŐSZÉN ÁTVÉTELÉRŐL

Név:

Lakcím:

Határozatszám:

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a

személyes gondoskodást nyújtó szociális alap — és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/20 15. (1127.)

önkormányzati rendelet 50/A. *-a alapján megállapított tennészetbenijuttatásként

zsák = kilogramm mennyiségű szenet átvettem.

Békés, 2018. évjanuár hó nap

átevő aláírása
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1 ( )
önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT
A SZEMÉLYES 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 ás Magyarország Alaptönénve 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott feindatkörében eljárva a következöket rendeli el:

I. 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) 2. * (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(3) Az egyéb illetékességi okokra az általános közigazgatási rendrartásról szóló 2016. évi cL. tön’ény (a
továbbiakban: Akr.) rendelkezései az iránvadók.

2. A Rendelet 9. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A pénzbeli és ci természetben nyújtott eUáíásra,Jogosiiltság. ű jogosultat érintő Jog és kötelezettség

nzegáUapitósára, továbbá a hatósági ellenőrzésre azAkr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Rendelet 50/A. -n helyébe a következő rendelkezés lép:
..50M. (1) 2017. évi szociális pénzeszkőz pénzmaradványból. bruttó 1.792.000 Forint összegben Békés
Város Onkormányzata vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként szenet biztosít a Békés városban
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező. és életvitelszerűen ténylegesen ott tartózkodó személy részére.
aki

h) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, vagy
i) az Szt. szerint idöskorúak járadékára jogosult, vagy
j) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

22. *-a szerint fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy
k) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. (1) bekezdés g) és h) pontjai

szerint emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek törvényes képviselője. vagy
1) települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
m) települési gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy
n) a gyermekek védelméről és a gyánügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. *-ában

szabályozott hátrányos. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelö családban él.
Ezen esetekben a kérelemhez jövedelemigazolást nem kell csatolni. Az a) és b) pont esetén a járási hivatal
által 30 napnál nem régebben kiállított irattal igazolható az ellátásban részesülés.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szén biztosítható annak a 70. életévét betöltött személynek, akinek
családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a 100.000 Forint összeget. Ebben az esetben a
jövede]met e rendelet 7. (2) bekezdése szerinti iratokkal kell igazolni.

(3) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg. függetlenül a lakásban
élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem érkezik, az elbírálás a
kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A kifejezetten e támogatáshoz szerkesztett kérelmeket 2018. január 12. napjáig lehet előterjeszteni a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket —
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függetlenül attól, hogy azok ci: (1) ás (2) bekezdásben meghrnám:ott fdrátelnek megfelelnek ás ci: e

bekezdásben nwghaióro:ott hczt6;hlőben á,*e:tck — el kell utasítani.

(5) A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában helyszini
szemlével ellenőrzik, hogy az ingatlan szénnel fűthető-e. Nem jogosult az ellátásra az, akinek lakóingatlana
szénnel nem fűthető.

(6) A szénben részesülő személy a szenet nem értékesitheti, másnak nem adhatja át. Amennyiben a részére
biztosított szenet értékesíti vagy más részére átadja, az ingyenesen biztosított szén ellenértékének (3.200-
Ft/q) megfizetésére kell kötelezni.

(7) A szén zsákban lesz elhelyezve, elszállításáról minden támogatottnak saját magának kell gondoskodni.

(8) A szén a megállapításáról szóló határozat eredeti példányának bemutatásával vehető át. A jogosult a szén
átvételét átvételi elismen’ény aláírásával igazolja.

(9) A Képviselő-testü’et tárgyi ügyben a feladat- és hatáskön a polgármestere ruházza át.

4. E rendelet 2018. január hó I napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. december28.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. december hó napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző


