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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat által nyújtott szociális
ellátásokról szóló 18/2009. (XI. 13.) Ökt rendelete megalkotása óta eltelt id  alatt kiadott központi
jogszabályokban foglaltaknak már nem felel meg, sem anyagi jogi, sem jogalkotási szempontból, ezért
elkerülhetetlen annak felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban:
Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír el .
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy a rendelet (akkor még nem jogsért  módon)
sok olyan el írást tartalmaz, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) már szabályoz, viszont ezt a Jat. 3. §-a tiltja: „jogszabályban nem ismételhet
meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes”, ezért
sem szó-szerint, sem átfogalmazva nem jelenhet meg magasabb szint  jogszabályban már rögzített
rendelkezés. A Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésér l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
(továbbiakban: IRM rendelet) rendeletben írtak betartása  formailag is átszabja az eddigi hatályos rendelet
arculatát, a benne szabályozható kifejezések alkalmazását.  Az Alkotmány úgy rendelkezik, hogy
alacsonyabb szint  jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szint  jogszabállyal.
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képvisel -testület, egy-rész mulasztásban megnyilvánuló jogsértést
követne el, másrészt kitenné magát annak, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya törvényességi észrevételt terjesztene el , harmadrészt pedig, a képvisel -
testület helyett a Kormánymegbízott alkotná meg a jogsért  helyi rendelet helyett az önkormányzat rendeletét.
A fent írtak értelmében a régi rendeletb l kiesik:
- a rendelet célja: azt az Szt. szabályozza,
- a rendelet hatálya: nem tér el az önkormányzat közigazgatási területét l, így nincs ok, ill. nem
szabályozható,
- az értelmez  rendelkezések: azért, mert az Szt. erre nem ad felhatalmazást, tehát túlterjeszkedést jelent,
továbbá az Szt. önmaga ezen fogalmakat már szabályozza, vagy más magasabb szint  jogszabály már
rögzíti annak értelmezését,
- a 9. § (3) bekezdése az Szt. 10. § (6) bekezdésében szabályozott,
- a 10. § pedig az Szt. 17. §-a rendelkezéseit tartalmazza,
a 14. §-ban írtakat az Szt. 45. § (1) bekezdésében rögzítette,
a 19. §-ban foglaltak az Szt. 46. § (1) bekezdésében írtakat ismétli meg,
a 17. § (4) bekezdése pedig az Szt. 39. § (1) bekezdésével azonos tartalmú.
A hatályos tárgyi rendelet átalakítása azért is fontos, mert a rendeletben az akkor még hatályos Szt. több
rendelkezésére való hivatkozás szerepel, amelyet a központi jogszabály módosulása felülírt, annak hatályon kívül
helyezése miatt, a helyi rendeletben írtak  jogsért vé váltak, ezért indokolt az Szt.-vel hatályos
rendelkezések összhangjának megteremtése.
A rendeletben csak az IRM rendelet 17-21. §-ában meghatározott módon lehet rövidítéseket alkalmazni, így
többek között a rendelet bevezet  részében sem.  A Jat. 8. § (2) bekezdésére tekintettel, mivel megváltozik a
rendelet bevezet  része,  ezért egy teljesen új rendelet alkotása indokolt.
A szociális eljárások során többnyire a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) szabályozott eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni, ezért a
rendeletben szabályozott eljárási rendelkezéseket, és  a jogorvoslati jog gyakorlására vonatkozóan is felül kell vizsgálni.
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A szociális ellátások jogszer  felhasználásának ellen rzésére nem terjed ki a jogalkotói felhatalmazás, mivel igaz ugyan,
hogy az államháztartásról szóló 1998. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. § (2) bekezdése lehet séget ad
az államháztartás alrendszeréb l nyújtott támogatásokkal való elszámolásra, de ez nem terjed ki a szociális
ellátásként jut6tatott anyagi támogatásokra.  Ez a rendelkezés az új jogszabályban sem jelenhet meg.
Jelent sen átalakul a lakásfenntartási támogatás rászorultság alapján való juttatása, mivel semmilyen más
feltételhez nem köthet  mint amit az Szt. feltételként meghatároz.
A temetési segély odaítélési feltételeinek megváltoztatását az indokolja, hogy a helyi rendeletben mind az
egyedülálló, mind az egyedül él  fogalmát alkalmazza a rendelet szövege, így eltér az Szt-ben szabályozottól,
akár csak annak összegszer ségében való megállapítása.
Közismert a közfoglalkoztatás átalakítása, így az eddigi aktív korúak ellátása körében bérpótló juttatásra jogosultak
és  a rendszeres szociális ellátásra jogosítottakra vonatkozó el írások módosulása elengedhetetlenné teszi  a
rendelet több §-ának változtatását, így pl. a 21/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak Szt.-hez való igazítását.
A rendelethez csatolt formanyomtatványok aktualizálása is elkerülhetetlen.
A fentiek ismeretében készítettem el az Szt. hatályos szabályaihoz igazodó helyi önkormányzati rendelet
tervezetét, az alábbi részletes indokolással.

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s

1. §-hoz

Az Szt. a képvisel -testület hatáskörébe utalja a helyi rendeletbe foglalt szociális ellátások megállapítása
jogát, míg az Ötv. engedi a testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek átruházását, többek között a
település polgármesterére, megkönnyítve ezzel a napi feladat ellátást igényl  ügyek intézését, a testület
mozgatása nélkül. Ennek szellemében marad az eddigi gyakorlat szerinti szociális ellátások
megállapításának rendje. Ami kiegészítést jelent: kib vül a rendelet 1. §-a a d) ponttal, amely döntési jogot ad
az eljáró szervnek arra, hogy méltányosságot gyakoroljon  a köztemetés költségeinek viselésére kötelezett
szociális, anyagi helyzetét mérlegelve.

2. §-hoz

Az  ügymenet  során  alkalmazott  határid k  esetén  mind  az  Szt.  mind  a  Ket.  megenged ,  mivel  e  két
törvényben szabályozottnál szigorúbb rendelkezéseket nem, de kedvez bb szabályozást hozhat az
önkormányzat rendeletében az eljáró szerv számára, tehát ami az érintett ügyfélnek el nyös. Jelen esetben
az ügyfél által beadott kérelem elbírálására az eljáró szerv számára biztosított általános (Ket. szerinti)
határid  30 nap akkor,  ha  az  Szt.  ennél  rövidebb id t  nem jelöl  ki.  A szociális  ellátások jellegénél  fogva
azonnali, vagy sürg s ügyintézést igényelnek, viszont alapvet  ügyviteli szabályok betartása id t vesz
igénybe (pl. környezettanulmány készítése, hiánypótlás teljesítése), így még az átmeneti segély esetén is kell az
adminisztrációra szánni id t, épp a jogosulatlan kifizetések megel zése és az önkormányzat éves
költségvetése feletti rködés okán, ezért az eddigi tapasztalatokból okulva módosulnak a határid k.

3. §-hoz

A környezettanulmány készítése szabályai annyiban módosulnak, hogy míg az el  önkormányzati
rendeletben 1 évig tekintette elfogadhatónak a környezettanulmányban foglaltak adattartamát, addig ezen
rendelet-tervezetben már 6 hónapra rövidül annak alkalmazhatósága, tekintettel a társadalomban zajló
folyamatokra, amely növeli a szociális kockázatokat és az adatok állandósága csak rövid id re ad
biztosítékot.



4. §-hoz

A szociális ellátások megállapításához szükséges nyilatkozatok és igazolások benyújtásának rendje jelent sen módosul
akként, hogy kiegészül konkrét takxatív felsorolás formájában mind az a kötelezettség az ügyfelek számára, amelynek
eleget kell tennie ahhoz, hogy beadott kérelmét az eljáró szerv jogszer en  tudja elbírálni.

5. §-hoz

A szociális ellátások kifizetési rendje nem módosul.

6. §-hoz

A szociális pénzbeli ellátások formáiról való rendelkezés során jelent s módosulás, hogy míg az el
önkormányzati rendelet 13. §-a akként rendelkezik, hogy a felsorolt szociális ellátások „nyújthatóak” ami
feltételes módot takarva több lehet set ad az eljárásra jogosított szerv számára, mint a „nyújt” kijelent  módban való
megfogalmazás. Az Szt. az utóbbi kifejezést alkalmazza, ezért indokolt ezen szellemiség átvétele, mert
ellenkez  esetben sérülhet „az alacsonyabb szint  jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szint
jogszabállyal” Alkotmányba foglalt követelmény, így ezzel jogsértés el zhet  meg.

7. §-hoz

Az átmeneti segély megállapításának szabályai jelent sen átalakulnak, mivel részben b vül az ellátásként igénybe
vehet  támogatások  és az ellátást igénybevev k köre, viszont szigorodik a rászorultság elve alapján a
segélyhez jutás feltétele. Egyrészt a becsatolandó igazolások benyújtási kötelezettsége, másrészt  az  egy  f re  jutó
havi jövedelem meghatározása okán, pl. a családban él k esetében az eddigi 150 %-os jövedelem-határ 130
%-ra módosul az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva (ami 28.500.-Ft havonta),
eddig 43. 750.-Ft/f /hó, míg a módosítás után 36.900.-Ft-ra változik. Ennek oka, hogy olyan mértékben

 a szociális rászorultak száma, hogy azzal egyenes arányban képtelen az önkormányzat éves költségvetése növekedéssel
lekövetni azt,  anyagi forrása hiánya miatt, ezért célszer bb szigorúbb feltételek mellett kordában tartani a saját bevételb l
befolyó kiadások hányadát, a romló helyi adó befizetési morálra és a kintlév ségek behajthatatlan mivoltára alapozva.

8. §-hoz

A lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályai is átalakulnak a 2011. szeptember 1. napján hatályba
lép  Szt. módosulása és más jogszabályok változása okán  A kérelem benyújtása id beli korlát nélkülire
módosul. Megsz nik a „gáz-ártámogatás” és helyébe az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási
támogatás lép, melynek feltételrendszere sokkal megenged bb, mint az önkormányzat korábbi rendelete. Igy
a kérelmez  jövedelmének vizsgálata, vagy a jövedelem- küszöb jelent s emelése érzékelhet  költségvetési többlet
kiadással jár, ill. likviditási feszültségséget okozhat központi költségvetési kompenzáció hiányában. A
jelenlegi 150 %-ról, 250 %-ra n  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva az egy

re jutó havi jövedelemhatár. A 71.250.-Ft/f /hó összeghez párosuló rászorultak száma (amely
településünkön vélelmezhet en több száz család) évi  milliós nagyságrend  kiadást eredményezhet az
önkormányzat éves költségvetési kiadásai között. A havonta kifizetend  összeg els sorban természetbeni
ellátásként, havi 2.500.-Ft-ra módosul, az eddigi 2.500.Ft – 5.000.- Ft-ig terjed  sávról. Módosulnak eljárási
szabályok is, de változtatás nélkül marad a költségként elszámolható kiadások köre, a lakástámogatásra jogosítottak
köre és a támogatás felhasználásának módja, a kifizetés rendje. A legjelent sebb változás, hogy az eljáró szerv által
normatív lakásfenntartási támogatás összegének  havi 4.000.- Ft-ra való kiegészítéseként nyújt támogatást.

9. §-hoz

A temetési segélyre jogosítottak köre jogértelmezés szerint szigorúbb az Szt. szabályozásánál, ezért kiegészül az
egyedül él k körével.



10. §-hoz

A rendszeres szociális segélyre jogosultak köréb l a családsegít  szolgáltatóval való együttm ködése konkrétabb, kézzel
fogható és közérthet bb megfogalmazást tartalmaz és igazodik az el  rendelet óta eltelt id szak alatt hozott Szt.
változásaihoz.

11. §-hoz

A köztemetés költségei viselése alóli mentesítés szabályai  tartalmát tekintve kib vül eljárási szabályokkal.

12. §-hoz

A közgyógyellátásra jogosított közül a szociálisan rászorultak köre nem változik, viszont fogalmazása világosabb,
könnyebben érthet .

13. §-hoz

A Szociális Kerekasztal m ködéséhez delegáltak köre változik, lecsökken az érintett jogosítottak száma,
mivel a 4 településr l megbízottak személyének száma már nem segíti, hanem akadályozza a szervezet
tevékenységét.

14. §-hoz

A záró rendelkezésekben a rendelet hatályba léptetése igazodik az Szt. rendelkezései hatályba lépéséhez, a
hatályon kívül helyez  rendelkezés pedig a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabályban
foglaltakhoz. Az ellátások igényléséhez szükséges formanyomtatványok tartalma minimális mértékben
változik, de továbbra is függelék marad, amely nem része a rendeletnek.

C s a n y t e l e k, 2011. augusztus 1.

Kató Pálné
  jegyz


