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INDOKOLÁS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló
__/2019. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet tervezetéhez

A rendelet bevezető része hivatkozik Magyarország Alaptörvényére, mely felhatalmazza a
helyi önkormányzatot, hogy feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyokat rendezzen, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkosson.
1. § – 2. §-okhoz
Az 1. § megegyezik a jelenleg hatályos rendelet 1. §-ával.
A 2. §-ban a pénzbeli ellátási formák megváltoztak, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) értelmében, a képviselő-testület
az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint települési támogatást nyújt. A
képviselő-testület dönthet a támogatás fajtáiról. Kötelezően kell biztosítani a rendkívüli
települési támogatást.
Új ellátási formaként került a rendeletben temetési támogatás, a felsőfokú oktatásban részt
vevő diákok támogatása, a újszülöttek támogatása, valamint a köztemetés.
3. § -hoz
A 3. §. A hatáskörök átruházását rögzíti.
4. § -hoz
Pénzbeli szociális ellátási formaként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtott támogatást szabályozza. A jelenleg hatályos rendeletünkkel megegyezik.
5. §-hoz
Szintén pénzbeli szociális ellátási formaként a gyógyszertámogatás került szabályozásra. A
támogatás annyiban módosult, hogy eseti jelleggel adható és az egy főre jutó jövedelemhatár
emelkedett. A támogatás nem csak a rendszeresen szedett gyógyszerek után nyújtható, hanem
a gyógyászati segédeszközökre, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerekre is.
6. §-hoz
Természetben is nyújtható szociális ellátásként a rendkívüli települési támogatás
szabályozását tartalmazza. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli válsághelyzetbe került
személyek, családok támogatását teszi lehetővé. A jelenleg hatályos rendeletünktől eltérően,
ebből a támogatási formából kikerült a magas temetési költségek enyhítése, mivel az egy új
támogatási formaként került a rendelet tervezetbe. Az egy főre jutó jövedelemhatár és az
évente maximálisan adható támogatás összege itt is emelkedett.
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7. § –hoz
Új ellátási formaként kerül bevezetésre az eseti jelleggel nyújtható temetési támogatás. Mivel
a temetési költségek igen magasak, ezért az egy főre jutó jövedelemhatár a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 360%-ában lett meghatározva.
8. §-hoz
Új ellátásként kerül bevezetésre egyszeri támogatásként a felsőfokú oktatásban részt vevő
diákok támogatása. Egy tanulmányi félévre kérelmezhető. A kérelmek benyújtási határideje
leszabályozott. Minden félévben új kérelmet kell előterjeszteni.
9. §-hoz
Új támogatási formaként kerül bevezetésre az újszülöttek támogatása. Ez az egyszeri
segélyezési forma a településen élő családok gyermekvállalásának ösztönzésére és
támogatására irányul. A támogatás jövedelemhatártól függetlenül nyújtható.
10. §-hoz
A köztemetés került szabályozásra. A polgármester a különös méltánylást érdemlő
élethelyzetekben legfeljebb tizenkettő havi részletfizetést engedélyezhet, illetve a kérelmezőt
részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés költségeinek megfizetése alól.
11. §-hoz
A szociális alapszolgáltatásokat tartalmazza.
12. §-hoz
Az étkeztetés biztosításának szabályait tartalmazza. A jelenleg hatályos rendeletünktől
eltérően, szabályozásra került az étel házhozszállításának lehetősége. Csak olyan személyek
kérhetik akik mozgásukban valamilyen okból kifolyólag akadályozottak, melyet a
háziorvosnak igazolni kell. A változás miatt, azokat a személyeket, akik házhozszállítással
veszik igénybe az étkezést, 2019. június 30. napjáig felül kell vizsgálni.
13-14. §-okhoz
A házi segítségnyújtást és a családsegítést tartalmazza, mely megegyezik a jelenleg hatályos
rendeletünkkel.
15. §-hoz
A szociálpolitikai kerekasztal tagjait szabályozza.
16. §-hoz
Eljárási szabályokat tartalmazza.
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17. §-hoz
Az önkormányzat együttműködik más szervekkel a szociális támogatási tevékenység
hatékonyabbá tétele céljából.
18. § –hoz
Az értelmező rendelkezések közé, bekerült a felsőoktatási végzettség fogalma.

1. melléklet
Az 1. mellékletben a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatáshoz szükséges
nyilatkozat került szabályozásra.
Szajol, 2019. március 25.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

