Előzetes hatástanulmány
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre
vonatkozóan:
A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A módosítás társadalmi hatása: a módosításnak igen kedvező hatása várható a lakosság
körében, hiszen a települési támogatást a balatonakarattyai tartózkodási hellyel rendelkező
lakosok is igényelhetik és a települési ápolási díj megállapításánál kedvezőbb lett az igénylés
feltétele.
A módosításnak gazdasági hatásával nem számolhatunk.
A rendelet módosításának költségvetési kihatása:
.A költségvetésben a szociális ellátásokra az előirányzat az adott évre meghatározott, de az
önkormányzat az előirányzat felülvizsgálatakor dönthet a normatíván felüli összeg
kifizetéséről.
2.A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:
Nem realizálható.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A módosítás következtében a jogosultak kiértesítése, a támogatások kifizetése többletfeladatot
jelent az önkormányzati hatósági ügyintézés folyamatában.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítás tekintetében nincs törvényen alapuló kötelezettség, tehát elmaradása nem vonná
maga után a törvényességi észrevétel lehetőségét.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

1.

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetben nyújtható támogatások
között 2015. március 1. napjától csupán a kötelezően biztosítandó ellátásokat tartalmazza, ezt
követően – az állam által nyújtott támogatásokon túl - az önkormányzatok feladata lett a
rászorulók ellátása települési támogatás formájában.
Az Szt. 25. § (3) bekezdés b.) pontja értelmében a képviselő-testület – az e törvényben és a
települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást
állapít meg.
A szociális rendeletünk tartalmazza az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokat.

Az Szt. 26. §-a értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és
feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése
esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy lehetőség van a települési
támogatás igénylési feltételeinek kiterjesztésére és módosítására.
2. Részletes indokolás
1.§
A módosítás értelmében:
- A települési támogatásokat a balatonakarattyai tartózkodási hellyel rendelkező személyek is
igényelhetik.
- A települési támogatásokban részesülő személy halála esetén a fel nem vett ellátást a vele
közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és
testvér egymást követő sorrendben veheti fel a haláleset hónapjának utolsó napjáig.
-A települési ápolási támogatást igényelhet az a személy, aki rendszeres pénzellátásban
részesül, de annak összege nem haladhatja meg az ápolási díj összegét, valamint
keresőtevékenységet is folytathat,de annak munkaideje – az otthon történő munkavégzés
kivételével – a napi 4 órát nem haladhatja meg.
-A gyermekek és fiatalkorúak és az időskorúak részére biztosított egyszeri karácsonyi
támogatás akkor adható, ha a képviselő-testület a költségvetésben a szociális ellátásokra az
előirányzatot felülvizsgálta.

