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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak tapasztalatai, valamintjogszabályváltozásai okán szükségessé vált a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/201 5. (II. 26.) számú önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Szociális rendelet) módosítása.

A módosítások egyik része a szöveg pontosítása, ill. technikai jellegű módosítás, megfelelve a
magasabb szintű jogszabályoknak. A módosítások másik részét a rendelet napi szintű
alkalmazása során szerzett tapasztalatok, és a kialakult jó gyakorlatok elismerése és rendeleti
szintű szabályozása indokolja.

A technikai jelegű módosítások kivételével a Szociális rendelet — szem előtt tartva a visszaélés
szerű magatartások visszaszorítását, és így a támogatások igazságosabb elosztását — az alábbi
3 . pontban összegzett főbb változásokat tartalmazza.

1. A Szociális rendeletben szabályozott kölcsön nyújtások teljes megszüntetése

A kölcsönök nyújtására a Szociális rendelet alapján „kamatmentes kölcsön formájában
biztosított önkormányzati segély” jogcímén kerülhet sor. A tapasztalatok szerint sem a
támogatás formája (kölcsön), sem a kölcsön adott pénzösszeg nem volt megfelelő a támogatni
kíván személyek vonatkozásában. Tapasztalataink szerint a kölcsönt a támogatottak a
létfenntartási gondjaik kezelésére, valamint temetési költségeik kiegészítéséhez igényelték.

A felvett kölcsönök jellemzően nem kerülnek visszafizetésre, a vissza nem Fizetett kölcsönök
esetleges behajtása szinte lehetetlen, ill. jelentős nehézségekbe ütközik. A létfenntartási
gondokkal küzdő támogatottaknak nincs végrehajtás alá vonható vagyonuk, jövedelmük, így a
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kölcsön adása lényegében segélyezést jelent. Egy esetleges végrehajtás megkísérlésével pedig
a nehéz helyzetben lévő támogatott kerülne egy még rosszabb anyagi pozícióba.

Fentieken túl rossz üzenete van, mind a támogatottak, mind a békési lakosság felé, ha az
önkormányzattal kötött szerződések nem tejesítése esetén a szerződő fél következmények
nélkül szabadulhat a telj esítési kötelezettségei alól.

A módosítás lényegében a létfenntartással küzdők vonatkozásában megszünteti a
kölcsönszerződés kötésének lehetőségét, és eltereli őket a már létező egyéb jogcímen adható
segélyek (pl. önkormányzati segély) felé, így senki nem marad segítség nélkül, a temetési
költségek vonatkozásában pedig egy Új segély kerül bevezetésre a rendkívüli t1epülési
támogatások között a pénzben nyújtott „önkormányzati temetési segély”.

2. A visszaélések elkerülése, a rendszer átláthatóbbá tétele

A visszaélések elkerülése miatt erősíteni szükséges a személyes eljárás, és a családsegítő
igénybevételének kötelezettségét, ill. ahol a rendelet indoklást ír elő, azt a megfeleR5, valós
(esetlegesen iratokkal is alátámasztható) okok részletezésével tegyék meg a támogatást kérők.
A BVSZSZK munkatársai sokszor tapasztalják, hogy a segített családok nem, vagy nem
megfelelően működnek együtt a családsegítő munkatársakkal, így a megítélt segélyek nem
megfelelő helyre kerülhetnek.

A személyes eljárás, az indoklási kötelezettség, valamint a családsegítő igénybevétele fontos
részei az eljárásnak és eddig is szerepeltek a rendeletben. Ennek köszönhetően találkozik
először a Hivatal, vagy a családsegítő munkatársa a támogatást kérővel. Ilyenkor abban is
kaphat segítséget, hogy a lehetséges támogatások közül melyiket célszerű választania, ill. a
szemé’yes megjelenés alkalmával lehetőség van az esetleges egyéb, le nem írt indokok
megismerésére, amely a kérelem elbírálása során fontos szerepet játszhat.

A meghatalmazással és sok esetben meghatalmazás nélkül, csupán szívességből, más javára
beadott támogatási kérelmek sokszor hibásak, hiányosak, javításuk a támogatás kérő nélkül
nem lehetséges, ezért a rendeletben előírt formában elkészített és bemutatott meghatalmazások
csak kivételes esetben (p1. a támogatást kérő egészségi állapota miatt nem tud megjelenni)
kerülnek elfogadásra, a szívességből beadott, félig kitöltött, hiányos indoklással ellátott, nem
megfelelő jogcímet megjelölő kérelmek pedig a jövőben kötelező jelleggel elutasításra
kerülnek.

3. Az önkormányzati temetési segély önálló jogcímként történő bevezetése

Az Önkormányzat a hatályos szociális rendelet alapján a pénzbeli szociális támogatások között
elhelyezett önkormányzati segély Útján támogatja a családtagjukat elveszetett békési
polgárokat. Mivel a temetés okán kért, illetve megállapított segélyek jelentős hányada a
temetési költségek miatt kerül megállapításra, ezért fontosnak tartjuk az önkormányzati
temetési segélyt önálló jogcímként megjeleníteni a rendeletben. Mivel a megítélt
önkormányzati segélyek összege csak egy kisebb részét fedezte a temetési költségnek, ezért a
rendelet ugyan erre a célra kamatmentes kölcsön nyÚjtását is lehetővé tette. A kamatmentes
kölcsön kivezetése a rendeletből viszont indokolttá teszi, a segély összegének jövőbeli
emelését, egyébként a segítség csak látszólagos marad. A kialakult gyakorlat az, hogy amikor
a temetési költségek fedezése okán kérik az önkormányzati segélyt, akkor 30.000,- Ft-ot
állapítunk meg, amely egyébként megfelelt a rendeletben előírtaknak.
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„ 49. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megillapított
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének ]O°Jo-ánál.”

Javasoljuk, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően az újonnan bevezetendő
„önkormányzati temetési segély” 3 O.000,-Ft-ban legyen megállapítva, amely megfelelő
(járvány mentes) költségvetési helyzetben emelésre kerülhet.

Az egységes szerkezetbe foglalt szociális rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terje sztjük a
Tisztelt Képviselő-testület elé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

A részletes indokolásban a módosítás azon részeit emeljük ki, amelyek a korábbi gyakorlathoz
képest megváltoznak.

A rendelet 2. (3) bekezdése új jogszabály kihirdetése miatt változik.

Korábbi szabályozás:

„(3) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései az irányadók.”

Új szabályozás:

„2. (3) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 20] 6. évi CLX törvény (a továbbiakban: Akr.) rendelkezései az irányadók”

A rendelet 3. 1) pontja pontosításra került.

Korábbi szabályozás:

3. E rendelet alkalmazásában...

1) rendkívüli élethelyzet: a kérelmezőnél, illetve családjában betegség, baleset,
közeli hozzátartozó halála, káresemény, munkahely elvesztése folytán kialakult
élethelyzet,

Új szabályozás:

„3. E rendelei alkalmazásában...

1) rendkívüli élethelyzet: a kérelmezőnél, illetve családjában betegség, baleset,
közeli hozzátartozó halála, elemi kár, munkahely elvesztése folytán kialakult
élethelyzet,”
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A rendelet 4. (2) bekezdése valamint a (3) bekezdés a kamatmentes kölcsön rencieletből
történő kivezetése és az önkormányzati temetési segély bevezetése miatt változik.

Korábbi szabályozás:

(2) Az Szt. 45. -a szerinti települési támogatásnak minősül az önkormányzati ápolái díj, az
önkormányzati lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás és
az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, rendkívüli települési támogatásnak minősül az
önkormányzati segély és a kamatmentes kölcsön formájában biztosított átmeneti segély.

(3) Békés Város Önkormányzatának e rendeletben szabályozott szociális ellátásai:

a) pénzbeli szociális támogatások

a. önkormányzati ápolási díj,

b. önkormányzati segély,

C. kamatmentes kölcsön formájában biztosított átmeneti segély

Új szabályozás:

„ (2) Az Szt. 45. -a szerinti települési támogatásnak minősül az önkormányzati ápolási di7, az
önkormányzati lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás és
az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, rendkívüli települési támogatásnak minősül az
önkormányzati segély és az önkormányzati temetési segély.

(3) Békés Város Önkormányzatának e rendeletben szabályozott szociális eUátásai:

b) pénzbeli szociális támogatások

a. önkormányzati ápolási d(j,

b. önkormányzati segély,

C.

d. önkormányzati temetési segély.”

A rendelet 5. -ának (1) és (2) bekezdése a kamatmentes kölcsön rendeletből történő
kivezetése és az önkormányzati temetési segély bevezetése, valamint a Bizottság elnevezése
miatt változik.

Korábbi szabályozás:

5. (1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális eliátásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskört a polgármester gyakorolja:

a) önkormányzati segély,

b) kamatmentes kölcsön formájában biztosított átmeneti segély.

c) köztemetés,

d) közművesítési támogatás,

e) az Szt. 7. (1) és (2) bekezdései alapján az arra rászorulónak — tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére - önkormányzati segélyt, étkeztetést, illetve szállást
biztosít, amely megtérítését követelheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
szervtől.
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(2) Az otthoni szakápolás vonatkozásában a feladat- és hatáskört Békés Város Képvis1ő-
testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) gyakorolj a.

Új szabályozás:

„5. (1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatosfeliidat- és
hatáskört a polgármester gyakorolja:

a. önkormányzati segély,
b.
C. köztemetés,
d. közművesítési támogatás,
e. az Szt. 7. (1) és (2) bekezdései alapján az arra rászorulónak — tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére - önkormányzati segélyt, étkeztetést, illetve szállást
biztosít, amely megtérítését követelheti a hatáskörrel e’s illetékességgel rendelkezó’
szervtó’l.

(2) Az otthoni szakápolás vonatkozásában a feladat- és hatáskört Békés Város Képviseló’
testületének Ügyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
gyakorolja.”

A rendelet 11. -ának c) és d) pontjai a postai szolgáltatások drágulása miatti postán
történő utalás kivezetése, valamint a kamatmentes kölcsön rendeletből történő kivezetése
és az önkormányzati temetési segély bevezetése miatt változik. Technikai módosításként
a mondat végén a „történik” szó aj) pont alatt kerül elhelyezésre.

Korábbi szabályozás:

11. Az e rendeletben szabályozott ellátások kifizetése

c) a pénzbeli ellátásként megállapított önkormányzati segély vonatkozásában
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítását követő 8 napon belül a j ogosult
folyószámlájára vagy a közüzemi szolgáltató számlájára utalással, vagy ajogosult részére
postán való kiutalással, illetve a Hivatal házipénztárából való kifizetéssel,

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzáj árulásként, illetve
kamatmentes kölcsön formájában megállapított önkormányzati segély vonatkozásában
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítástól számított 8 napon belül a
Hivatal házipénztárából való kifizetéssel,

Új szabályozás:

„11. Az e rendeletben szabályozott ellátások kJizetése (...)
c) a pénzbeli ellátásként megállapított önkormányzati segély vonatkozásában
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítását követó’ 8 napon belül ajogosult
folyószámlájára vagy a közüzemi szolgáltató számlájára utalással, vagy a jogosult
részére a Hivatal házipénztárából való kJizetéssel,

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítástól számított 8 napon belül a
Hivatal házipénztárából való kfizetéssel, vagy a támogatott folyószámlájára történő
utalással (...)
történik.”
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A rendelet 12. -ának (3) bekezdése módosul, mert a jogosulatlanul, rosszhiszeműen, vagy
csalással igénybe vett, illetve felhasznált támogatások visszakövetelése nem függhet egyéb
körülménytől. Megtérítés elengedése, csökkentése, részletfizetés engedélyezése csak a 9.
(3) bekezdése szerinti esetben lehetséges. Az (1) bekezdés a) pontja a BVSZSZK kérésére
kiegészítésre került a környezettanulmány készítésekor kötelező együttműködésre.

Korábbi szabályozás:

12. (1) A Békés Város Önkormányzata által biztosított rendszeres ellátásokat

a) meg kell szüntetni az adatközlésre nyitva álló határidő utolsó napján, ha a
jogosultsági feltételek felülvizsgálatakor a támogatott a szükséges adatokat nem
szolgáltatta, vagy az igazolásokat nem csatolta,

(...)
(3) Megtérítés elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve pénzegyenértéke és a
kamat összege a megtérítésre kötelezett személy kérelme alapján elengedhető, illetve
csökkenthető, valamint részletekben fizettethető meg, ha hitelt érdemlően igazolj a, hogy

a) három vagy több kiskorút nevel, vagy

b) a családban a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban haláleset következett be,
vagy

c) a családban rendkívüli élethelyzet vagy krízishelyzet következett be, vagy

d) az ellátás típusától függően a családban vagy háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét.

Új szabályozás:

‚‘ 12. «1) A Békés Város Önkormányzata által biztosított rendszeres ellátásokat

a) meg kell szüntetni az adatközlésre nyitva álló határidő utolsó napján, ha a
jogosultsági feltételek felülvizsgálatakor a támogatott a szükséges adatokat nem
szolgáltatta, az igazolásokat nem csatolta, vagy nem működött együtt a Hivatallal a
környezettanulmány készítésekor (...)

(3) A 9. (3) bekezdés miatti megtérítés elrendelése esetén a megtérítés Összege, illetve
pénzegyenértéke és a kamat összege a megtérítésre kötelezett személy kérelme alapján
elengedhetó’, illetve csökkenthető, valamint részletekbenjizettethetó’ meg, ha hitelt
érdemlően igazolja, hogy

a) három vagy több kiskorút nevel, vagy

b) a családban a kérelem benyújtását megelőzó’ 3 hónapban haláleset következett be,
vagy

c) a családban rendkívüli életheLvzet vagy krízishelyzet következett be, vagy

d) az ellátás típusától függó’en a családban vagy háztartásban az egy fó’re jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét.”

A rendelet 14. -ának b) pontjának b) alpontja (kamatmentes kölcsön) törlésre kerül, és
bevezetésre kerül az önkormányzati temetési segély.

Korábbi szabályozás:
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14. Békés Város Önkormányzata az arra rászorulóknak (...)
b) rendkívüli települési támogatás keretein belül

a. önkormányzati segélyt,

b. kamatmentes kölcsön formájában biztosított önkormányzati segélyt

nyújt

Új szabályozás:

„14. Békés Város Önkormányzata az arra rászorulóknak (...)
b) rendkívüli települési támogatás keretein belül

a) önkormányzati segélyt,
b)
c) önkormányzati temetési segélyt

nyújt.”

A rendelet 15. -ának (1) bekezdése a „nem lakás céljára szolgáló helyiség” fogalmának
pontosítása miatt változik, valamint a lakásfenntartási támogatás az önkormányzati
bérleakás közös költség fizetésére is igénybe vehető.

Korábbi szabályozás:

15. (1) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzáj árulás. Rendszeres
kiadás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szociális jellegű
önkormányzati bérlakás lakbére.

Új szabályozás:

„15. (1) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy a nem lakóépületként nyilvántartott, de
igazoltan lakhatási célt szolgáló épület fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Rendszeres kiadás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,
a csatornahasználat és a szociális jellegű önkormányzati bérlakás lakbére, valamint a közös
költsége.”

A rendelet 24. -ának (1) bekezdése a „meg” szó pótlása miatt változik.

Korábbi szabályozás:

24. 0) Az önkormányzati ápolási díjat meg kell szüntetni, ha (...)
c) az ápolást végző személy részére a járási hivatal az Szt. szerint ápolási díjat
állapít,

Új szabályozás:

„24. (1) Az önkormányzati ápolási dUat meg kell szüntetni, ha (...)
c) az ápolást végzó’ személy részére a járási hivatal az Szt. szerint ápolási d’jat állapít
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A rendelet 34. g-ának (1) bekezdése c) pontja előírja a családsegítővel történő kötelező
együttműködést. A rendelet (2) bekezdése pedig két Új alpontban szankcionálja a walótlan
adatközlést, ill. a családsegítővel történő együttműködés elmulasztását.

Korábbi szabályozás:

34. (1) Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásra j ogosult az adóssággal érintett
ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a közüzemi
szolgáltatónál fogyasztóként, a Békési Városgondnokságnál bérlőként megnevezett személy,
illetve több szerződő fél esetén a kérelem nyomtatványon az adósok által felhatalmazott
személy (. ..)

c) aki - komfortfokozattól függetlenül - az e rendelet 1 6. (2) bekezdésében
meghatározott minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy
vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési
támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt.

(2) Nem állapítható meg önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, ha a kérelmező vagy az
ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy

a) a lakott és támogatni kért lakáson kívül további forgalomképes ingatlannal
rendelkezik,

b) a lakás egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedi, nem
lakás céljára használja,

c) a lakásra tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötöttek,

d) önkényesen elfoglalt lakásban laknak,

e) az általa lakott lakáson kívüli, részben vagy egészben a tulajdonát képező lakáshoz
kéri a támogatást,

f) gépj ármű tulaj donnal rendelkezik.

Új szabályozás:

„34. (]) Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adóssággal érintett
ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a közüzenii
szolgáltatónál fogyasztóként, a Békési Városgondnokságnál bérló’ként inegnevezett személy,
illetve több szerzó’dőfél esetén a kérelem nyomtatványon az adósok általfelhatalmazott személy

(. ..)
c) aki - komfortfokozattólfüggetlenül - az e rendelet 1 6. (2) bekezdésében meghatározott
minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az
adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt,
illetve a családsegító’vel történó’feltétel nélküli együttműködést.

(2) Nem állapítható meg önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, ha a kérelmezó’ vagy az
ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy (...)

g) szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával
tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembevételével nem lett volna
jogosult támogatásra,

h) elutasítja, illetve nem működik együtt a családsegító’vel.

8



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-al ülésére

A rendelet 36. -ának c) pontja a családsegítői munka eredményességének növelése
érdekében kerül módosításra, ezért a támogatás megítéléséhez a jövőben szükség lesz a
családsegítő előzetes pozitív véleményére is.

Korábbi szabályozás:

36. Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás iránt előterjesztett kérelemhez csatolni
kell

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,

b) a közüzemi szolgáltató által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről,
vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről,

c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba
történő bevonására.

Új szabályozás:

„36. ‘Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás iránt eló’terjesztett kérelemhez csatolni
kell (...)

c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmezó’ adósságkezelési
szolgáltatásba történő bevonására, mely tartalmazza a családsegítőjavasleítát is.”

A rendelet 45. -ának (1) bekezdése kiegészítésre kerül annak érdekében, hogy
elkerülhető legyen az eseti jelleggel megítélt segélyek rendszeres és indokolatlan
kérelmezése, valamint a (2) bekezdésének bc) pontja törlésre kerül:

Korábbi szabályozás:

45. (1) Békés Város Önkormányzata a létfeimtartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
önkormányzati segélyt nyújt.

(2) Önkormányzati segélyt az önkormányzat eseti jelleggel, az alábbi formákban nyújt:

a) készpénzben,

b) természetben

ba) közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással,

bb) tartós élelmiszer formájában, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
közreműködésével.

1 a 20 1 5 . október hó 1 . napj ától 20 1 5 . december hó 3 1 . napj áig tartó időszakra
megállapított szemétszállítási díj támogatás formájában, a BKSZ Plusz Nonprofit
Kft., mint közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással.

Új szabályozás:

„45. $ (1) Békés Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztetó’ rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az idó’szakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdó’ személyek részére
— ellenőrizhető indoklással ellátott kérelem alapján — önkormányzati segélyt nyújt.

(2) Önkormányzati segélyt az önkormányzat esetijelleggel, az alábbiformákban nyújt.

c) készpénzben,

1 Módosította a 46/2015. (XI. 02.) önkormányzati rendelet I. g-a.
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d) természetben

ba) közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással,

bb) tartós élelmiszer formájában, a Békés Városi Szociális Szolgáltató J(özpont
közreműködésével.”

A rendelet 48.-49., 50/A. és 51. -ai törlésre kerülnek.

A rendelet kiegészül az önkormányzati temetési segélyt szabályozó 12/A. alcímmel.

„12/A. Önkormányzati temetési segély

51/A. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi
kivonatot és a temetés költségeiró’l a kérelmezó’ vagy a vele azonos lakcímen éló’ hozzátartozója
nevére kiállított számla eredeti példányát. A kérelmet a haláleset napjától számított 60 napon
belül kell benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 1 O°Jo-ánál, de minimum 30. 000, - Ft.”

A rendelet 56. -ának (4) bekezdése törlésre kerül.

Korábbi szabályozás:

56. (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 2015-ben az év második felére vonatkozó
kérelem terjeszthető elő, melyet 201 5. szeptember hó 1 5-től 20 1 5. október hó 1 5. napjáig lehet
benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás összege a második f’élévben
fizetendő adó összegének 1 00 %-a.

56/A. -ának (5) és (6) bekezdése módosul. Az (5) bekezdés esetében törlésre kerül a
„jogerőre emelkedés” követelménye, mert a Békési Gyógyászati Központ nem értesül a
határozat véglegessé válásáról.

Korábbi szabályozás:

56/A. (5) A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat bemutatásával a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél vagy a Békési Uszodában vehető át, a határozat
jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül. A rekreáció céljának megvalósulása érdekében
a bérlet a kiállításától számított 6 hónapon belül használható fel.
(6) A támogatás nem átruházható, azt ajogosult csak személyesen érvényesítheti.
A 2017. január hó 3 1 . napjáig jogerősen megállapított gyógyfürdő kezelés támogatásból és
uszodabérlet támogatásból eredő j ogosultság 20 1 7. június hó 3 0. napjáig érvényesíthető.

Új szabályozás:

„ 56/A. (5) A bérlet ajogosultságot megállapító végleges határozat bemutatásával a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél vagy a Békési Uszodában vehető át. A rekreáció
céljának megvalósulása érdekében a bérlet a kiállításától számított 6 hónapon belül
használható fel.
(6) A támogatás nem átruházható, azt ajogosult csak személyesen érvényesítheti.”
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Előzetes hatásvizsgálat

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági következményei nem
jelentősek, tekintettel arra, hogy részben technikai jellegű módosítások, valamint az eddig
kialakult jó gyakorlatok átvezetése történik meg a rendelet vonatkozásában, a alapvetően nem
változnak meg a szociális ellátások.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti, egészségi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása
nincs.

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

A rendelet megalkotásával jobban kiszűrhetőek lesznek a szociális szolgáltatásokkal
visszaélők, ezáltal több forrás juthat a rászorulóknak.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

Békés, 2020. augusztus 27.

Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyzo

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

. . ./2020. ( )
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. 26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1 993 . évi III. törvény 1 O. (1 ) bekezdésében, a 25 . (3)
bekezdésének b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, a
92. (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében és a 132. (4) bekezdés d) poritjában,
valamint Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 201 3 . május
hó 3 1 . napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontj ában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 20] 6. évi CLX törvény (a továbbiakban: Akr.)
rendelkezései az irányadók”

2. A Rendelet 3. 1) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

1) rendkívüli élethelyzet: a kérelmezó’nél, illetve családjában betegség, baleset, közeli
hozzátartozó halála, elemi kár, munkahely elvesztésefolytán kialakult élethelyzet,”

3. A Rendelet 4. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Az Szt. 45. -a szerinti telepulési támogatásnak minősül az önkormányzati ápolási
dij, az önkormányzati lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati gyógyszerköltség
támogatás és az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, rendkívüli települési
támogatásnak minó’sül az önkormányzati segély és az önkormányzati temetési segély.”

4. A Rendelet 4. (3) bekezdés a) pontja kiegészül az alábbi d. alponttal:

‚d. önkormányzati temetési segély”
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5. A Rendelet 5. (1) ás (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. S9
(1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatosfeladat- és
hatáskört a polgármester gyakorolja:

a) önkormányzati segély,

b)

c) köztemetés,

d) közművesítési támogatás,

e) az Szt. 7. (1) és (2) bekezdései alapján az arra rászorulónak — tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére - önkormányzati segélyt, étkeztetést, illetve szállást
biztosít, amely megtérítését követelheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
szervtől.

(2) Az otthoni szakápolás vonatkozásában afeladat- és hatáskört Békés Város Képviselő-
testületének Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) gyakorolja.”

6. A Rendelet 1 1 . -ának c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. 9

Az e rendeletben szabályozott ellátások kWzetése (. .)
c) a pénzbeli ellátásként megállapított önkormányzati segély vonatkozásában
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítását követő 8 napon belül a
jogosultfolyószámlájára vagy a közüzemi szolgáltató számlájára utalással, vagy a
jogosult részére a Hivatal házipénztárából való kfizetéssel,

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
haladéktalanul, de legkésőbb a támogatás megállapítástól számított 8 napon belül
a Hivatal házipénztárából való kfzetéssel, vagy a támogatott folyószánilájára
történő utalással (...)

történik.

7. A Rendelet 12. (1) bekezdése a) pontjának helyébe, illetve (3) bekezdése helyébe a
kővetkező rendelkezések lépnek:

„12. S9
(1) A Békés Város Önkormányzata által biztosított rendszeres ellátásokat

a) meg kell szüntetni az adatközlésre nyitva álló határidő utolsó napján, ha a
jogosultsági feltételek felülvizsgálatakor a támogatott a szükséges adatokat nem
szolgáltatta, az igazolásokat nem csatolta, vagy nem működött együtt a Hivatallal a
környezettanulmány készítésekor, (...)

(3) A 9. .s (3) bekezdés miatti megtérítés elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve
pénzegyenértéke és a kamat összege a megtérítésre kötelezett személy kérelme alapján
elengedhető, illetve csökkenthető, valamint részletekben Jizettethető meg, ha hitelt
érdemlően igazolja, hogy

13



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-ai ülésére

a) három vagy több kiskorút nevel, vagy

b) a családban a kérelem benyújtását niegelőzó’ 3 hónapban haláleset következett be,
vagy

c) a családban rendkívüli élethelyzet vagy krízishelyzet következett be, vagy

d) az ellátás típusától függó’en a családban vagy háztartásban az egy fó’re jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét.”

8. A Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. 9

Békés Város Önkormányzata az arra rászorulóknak

a) rendszeres települési támogatás keretein belül
aa) önkormányzati lakásfenntartási támogatást,
ab)önkormányzati ápolási d(jat,
ac) önkormányzati gyógyszerköltség támogatást,
ad) önkormányzati adósságkezelési szolgáltatást,

b) rendkívüli települési támogatás keretein belül
ba) önkormányzati segélyt,
bb)
bc) önkormányzati temetési segélyt

nyzjt.”

9. A Rendelet 1 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.

(1) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy a nem lakóépületként nyilvántartott,
de igazoltan lakhatási célt szolgáló épület fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Rendszeres kiadás a villanyáram-, a víz- és
a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szociális jellegű önkormányzati bérlakás
lakbére, valamint a közös költsége.”

10. A Rendelet 24. (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.

(1) Az önkormányzati ápolási d(jat meg kell szüntetni, ha (...)
c) az ápolást végző személy részére ajárási hivatal az Szt. szerint ápolási díjat
állapít meg,”

11. A Rendelet 34. -ának (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, illetve
a (2) bekezdés az alábbi g) és h) pontokkal egészül ki:

„34.
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(1) Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adóssággal érintett
ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a kizüzemi
szolgáltatónál fogyasztóként, a Békési Városgondnokságnál bérló’ként megi’zevezett
személy, illetve több szerződó’ fél esetén a kérelem nyomtatványon az adósk által
felhatalmazott személy (...)

c) aki - komfortfokozattól függetlenül - az e rendelet 1 6. (2) bekezdésében
meghatározott minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik,
feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, illetve a családsegítővel történó’
feltétel nélküli együttműködést.

(2) Nem állapítható meg önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, ha a kérelmező
vagy az ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy

(...)
g) szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény
elhallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, an’zelynek
Jgyelembevételével nem lett volnajogosult a támogatásra,

h) elutasítja, illetve nem működik együtt a családsegítővel.”

12. A Rendelet 36. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„36.

Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás iránt előterjesztett kérelemhez csatolni
kell (...)

c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési
szolgáltatásba történő bevonására, amely tartalmazza a családsegítőjavaslatát
15.

13. A Rendelet 45. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

45. $ (1) Békés Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére — ellenőrizhető indoklással ellátott kérelem alapján —

önkormányzati segélyt nyújt.

(2) Önkormányzati segélyt az önkormányzat esetijelleggel, az alábbiformákban nyújt:

a) készpénzben,

b) természetben

ba) közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással,

bb) tartós élelmiszer formájában, a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ közreműködésével.

14. A Rendelet az alábbi 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. Önkormányzati temetési segély
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51/A. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyzkönyvi
kivonatot és a temetés költségeiró’l a kérelmezó’ vagy a vele azonos lakcínen élő’
hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. A kérelmet a haláleset
napjától számított 60 napon belül kell benyújtani. E határidó’ elmulasztásajogvesztő

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokcsos
legolcsóbb temetés költségének 10 °Jo-ánál, de minimum 30.000,- Ft.”

15. A Rendelet 56/A. -ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (5) A bérlet a jogosultságot megállapító végleges határozat bemutatásával ci Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdó’nél vagy a Békési Uszodában vehető át. A rekreáció
céljnak megvalósulása érdekében a bérlet a kiállításától számított 6 hónapon belül
használható fel.
(6) A támogatás nem átruházható, azt ajogosult csak személyesen érvényesítheti.”

16. Hatályát veszti a Rendelet 12. (3) bekezdése, 14. b) pontjának bb) alpontja, 45. -ának
(2) bekezdés be) pontja 48. -a,49. -a, 50/A. -a és 51. g-a, és az 56. g-ának (4) bekezdése.

Vegyes és záró rendelkezések

17. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2020. szeptember

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó napján

Tárnok Lászlóné

jegyző
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