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E L  Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T

az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet el terjesztéséhez

A csatolt jogszabály tervezet el készít jeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható
hatások következményeir l alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe.

A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások:

Társadalmi:    a  település  helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása a szociálisan rászorulók
körében mérhet , az elszegényedéshez vezet  munkanélküliség, a jövedelmek
csökkenése okán el álló anyagi problémák összetett kezelését igényli, amely a helyi
önkormányzati támogatások biztosítását elengedhetetlené teszi, amely a jogalkotásra
felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelel  keretbe foglalt módon és
mértékben valósítható meg.

Gazdasági:                    a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen aki
rászorulóként veszi igénybe az önkormányzat által nyújtott szociális ellátást, számára
a támogatás csak részben jelent megoldást anyagi helyzete javítására, egyrészt mert
id leges, másrészt pedig csekély mérték . Ugyanakkor aki nem felel meg a szigorú
jogosultsági feltételeknek, számára közömbös az önkormányzat anyagi
áldozatvállalása, mert szociálisan lehet rászorult, de anyagilag „fölötte van” annak az
elvárt összegnek, amely alapján hozzájuthatna pl. közgyógyellátáshoz. A település
lakosságának azon csekély köre, akik kívül esnek a szociális rászorultságon, viszont
„kidobott pénzként” értékelik az önkormányzat által nyújtott támogatást, amely az
önkormányzat költségvetésében  „hasznosabb célra is fordítható forrásként” jelöli
meg ezen kiadások összegét.

Költségvetési: az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést jelent a
településen szociálisan rászorulóként él k helyzetének javítására fordítandó
önkormányzati saját anyagi forrás biztosítása, mivel az önkormányzati bevételek
alakulása pont ezen réteg adófizetési képtelensége okán, bevételi deficittel
szembesül, romlik az adófizet i morál, így a szociális biztonság megteremtése más
feladatoktól von el pénzügyi forrásokat.

Környezeti:                   e  rendeletben  nem  szerepel  az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés,
mivel a jogalkotó nem kötötte elvárásként feltételhez pl. a normatív lakásfenntartási
támogatás folyósításaként a lakókörnyezet rendben-tartását.

Egészségi: e  rendeletben   rögzítettek   kihatással lehetnek a szociálisan rászorulók egészségi
állapotára úgy közvetett, mint közvetlen módon, mivel több olyan juttatásról is
rendelkezik a jogalkotó, amely léte, vagy hiánya az érintettek körében,
mindennapjaikban konkrét élethelyzetekben pontosan mérhet .

Adminisztratív:            a végrehajtó apparátuson belül   komoly munkateher növekedés várható azáltal, hogy
az eddig állami támogatásként folyósított gáz-ártámogatást 2011. szeptember 1.
napjától felváltotta az önkormányzat polgármestere hatáskörébe tartozó, a hivatal
által természetbeni ellátásként bonyolított  lakásfenntartási támogatás ügyintézési
feladata, melyet 2012. január 1. napjától felváltott a jegyz i hatáskörbe sorolt
normatív lakásfenntartási támogatás, amelyre eddig beérkezett kérelmek számát
tekintve közel 300 f  szerzett jogosultságot.
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A jogszabály megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben (Szoctv.) a helyi jogalkotásra kötelezett számára adott felhatalmazás
teljesítése, konkrétan az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások keretében az
Szt. szerint meghatározott feladatok végrehajtása, a szociális ellátásokhoz  való
hozzájutás feltételeinek jogszabályba foglalása.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása,
jogbizonytalanság keltése tekintettel arra, hogy az Szoctv. e feladat végrehajtására
kötelezi a jogalkotó döntéshozókat, melynek elmaradása okán, (a károk elkerülése
érdekében) a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthet ,  annak
elmaradása esetén az önkormányzat helyett általa megalkotható jogszabály szerint
köteles a további feladata ellátására a jogalkotó és a végrehajtó szerve, a Jat.
szabályainak figyelmen kívül hagyása esetleges bírósági eljárás lefolytatása, vagy
törvényességi felügyeleti intézkedés keretében pénzbírság kiszabása, fegyelmi eljárás
lefolytatása az új Ötv. szabályai szerint.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest a személyi többlet igényt bels  átszervezéssel, a pénzügyi
feltételeket más segély-nemt l való el irányzat átcsoportosításával oldható meg.
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