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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 12/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete megalkotása óta eltelt id  alatt kiadott
központi jogszabályokban foglaltaknak már nem felel meg, 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 is el ír.
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy a rendelet (megalkotásakor  jogszer  módon) olyan
rendelkezést tartalmaz, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.)  -az érintett szabályozás hatályon kívül helyezése okán-  már nem,  ezért  a jogalkotásra való
felhatalmazás jogának elvonásával nincs más mód, mint az önkormányzat rendelete érintett szabályozásának törvényhez való
igazítása.
Tekintettel arra, hogy a Jat. 8. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a
rendelet bevezet  részét, a hatályba lépett rendelkezés hatályba-léptet  rendelkezését, valamint az Alaptörvény 32. cikk (3)
bekezdésében rögzíti, hogy az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal, ezen elvárásoknak egy új
önkormányzati rendelet kiadásával tud megfelelni a Képvisel -testület, ezért ezekre alapozva és az
önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontjában a jegyz nek adott jogszabály
alkotásának kezdeményezési jogára hivatkozva és a Jat. 17.-18.-19. §-aiban a jegyz  jogszabály el készítése
keretében végzend  tevékenységének eleget-téve készítettem el tárgyi rendelet-tervezetet,  a Jat. végrehajtására
kiadott, a jogszabályszerkesztésér l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM (továbbiakban: IRM rendelet) rendeletben
foglaltakat is alkalmazva.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy amennyiben nem alkotná meg tárgyi rendeletét a Képvisel -testület, akkor az
Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdésében szabályozottak érvényesíthet k, konkrétan a mulasztásban megnyilvánuló
jogsértés okán a megyei kormányhivatal a bíróságnál kezdeményezheti a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Amennyiben az illetékes bíróság által jogalkotásra megadott id pont
eredménytelenül telik el, úgy az adott bíróság a megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy az
önkormányzati rendeletet a megyei kormányhivatal vezet je alkossa meg. A Kormányhivatal a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (új Ötv.) a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyelete keretében  a  törvény  137.  –  138.  §-aiban  foglaltak  szerint  jár  el  és  a  141.  §  értelmében törvényességi
felügyeleti bírságot szabhat ki.
A fenti tárgyú rendelet alkotását konkrétan az alábbi változtatások indokolják:
A 2011. évi CXCI. törvény 125. § (1) bekezdése akként módosította az Szoctv. 25. § (3) bekezdése  a) pontját, hogy
az eddigi  lakásfenntartási támogatás hatáskörének gyakorlását a képvisel -testülett l elvonta és a jegyz  feladatai közé sorolta,
s ugyanezen tv. 142. § (2) bekezdés a) pontjával hatályon kívül helyezte az Szt. 25. § b) pontja ba) alpontját, vagyis a
Szt. 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás képvisel -testület általi hatáskörének gyakorlását. Ezzel
a döntéssel a jogalkotó elvonta a helyi lakásfenntartási támogatás önkormányzati rendeletbe foglalásának
jogán túl, a már a Szt. említett rendelkezése alapján jogszer en megállapított helyi lakásfenntartási támogatás
2012. március 31. napja utáni folyósítását, a jóhiszem en szerzett és gyakorolt jog jogosultja számára való
biztosítását. Az idei év els  napjától helyi lakásfenntartási támogatás már nem állapítható meg önkormányzati rendeletben, a
normatív lakásfenntartási támogatás jegyz  által megállapítása szabályait pedig a Szoctv. szabályozza. Ezért a
rendelethez ezen támogatáshoz rendelt formanyomtatvány törlése is elkerülhetetlen.
A fentiek ismeretében készítettem el az Szoctv. hatályos szabályaihoz igazodó helyi önkormányzati rendelet
tervezetét, az alábbi részletes indokolással.
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R é s z l e t e s    I n d o k o l á s
a Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az önkormányzati
rendelet megalkotására (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, 25. § (3) bekezdés b) pontja,
32. § (3) bekezdés, 37. § (1) bekezdés d) pontja, 37/A. § (3) bekezdés, 45. § (1)-(2) bekezdés, 46. § (1) bekezdés,
47. § (2) bekezdés,48. § (4) bekezdés,50. § (3) bekezdés,58/B.§ (2) bekezdés, 132. § (4) bekezdés b-c) pontja)
másrészt  azokat a  feladatköröket (az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ötv. 8. § (1) bekezdése
szerint)  az  IRM  rendelet  55.  §  (5)  bekezdésében   és  az  58.  §  (1)  bekezdésében  írtakat  betartva,  továbbá  az
önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok
véleményének kikérését foglalja magába.

1. §-hoz

Az Szoctv. 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.

2. §-hoz

Az ügymenet során alkalmazott határid k esetén mind az Szoctv. 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.

3. §-hoz

A környezettanulmány készítése szabályai nem módosulnak, marad a környezettanulmány érvényességi idejeként
meghatározott ideje  (6 hónap), 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 nem módosul, változatlan
marad konkrét 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 rendjét szabályozza több választási lehet séget is biztosítva az érintek számára.

6. §-hoz

A szociális pénzbeli ellátások formáiról való rendelkezés  értelmében átmeneti és temetési segély pénzbeli ellátása lehet ségét
akként határozza meg, hogy engedi a rászorulók számára az átmeneti és a temetési segély összegének
természetbeni nyújtása lehet ségének biztosítását is..

   7. §-hoz



Az átmeneti segélyre vonatkozóan az Szoctv. 32. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján határozta meg a
jogalkotó az adott átmeneti segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának és esetleges ellen rzésének
szabályait.

8. §-hoz

A temetési segélyre jogosítottak körének és a helyben szokásos temetési költség összegének meghatározását
tartalmazza, igazodva az évek óta bevett gyakorlathoz.

9. §-hoz

A rendszeres szociális segélyre jogosulta, egészségkárosodottnak nem min sül  személyek együttm ködésének eljárási szabályait, a
beilleszkedést segít  program típusait és az együttm ködés megszegésének eseteit foglalja magában.

10. §-hoz

A köztemetés költségei viselése alóli mentesítést szabályozza akként, hogy rögzíti a különös méltánylást érdeml
körülményeket és annak ismeretében engedélyezi 6 havi részletekben való törlesztés lehet ségét, vagy a fizetési
kötelezettség teljes összegének törlését engedélyezheti annak a kiskorú, gyámolt, vagy átmeneti, vagy tartós nevelésbe
vett gyermek, vagy azon személy számára aki elhalt eltemettetésére kötelezett, de havi jövedelme, a családban az egy f re jutó
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedül él  esetén a 100 %-át,
vagy a kötelezett család vagyonnal nem rendelkezik.

11. §-hoz

A közgyógyellátásra jogosítottak közül a szociálisan rászorultak körét akként határozza meg, hogy összevetette a
jogalkotó a szociálisan rászoruló családjában a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékét és öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének mértékével és a családban az egy f re jutó havi jövedelem összegével,
melyb l azt a következtetést vonta le, hogy a %-os arányban megszabott mértéken felül nem szerezhet jogosultságot
az a személy, akinek nem éri el a havi gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át és a családban él k egy f re jutó havi jövedelme összege meghaladja az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át.

12. §-hoz

A Szociális Kerekasztal m ködéséhez delegáltak körét a szakmához kötöttség szerint határozza meg.

13. §-hoz

A rendelet záró rendelkezések fejezetében az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet
hatályba léptetése id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem
igényel az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben való
közzétételével biztosított volt, iránta érdekl dés nem mutatkozott, így a javasolt id pont: 2012. február 15. napja.
A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhet , a községi könyvtárban és a hivatalban
megtekinthet , a település lakossága a helyi havonta megjelen  lapban a Csanyi Hírmondóban kap jegyz i
tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l. A rendeletben foglalt szociális ellátások igényléséhez szükséges
formanyomtatványok körét a (2) bekezdés foglalja magába.

14. §-hoz

Tárgyi rendelet hatályba lépésével azonos id ponttal hatályon kívül helyezi a jogalkotó korábbi azonos tárgyú
rendeletét, mert egy-részt az betöltötte szerepét, végrehajtottá vált, másrészt helyébe ezen jogszabályban
foglaltak lépnek és azonos tárgykörben egymásnak ellentmondó rendelet egyazon id pontban egyszerre nem
lehet hatályban.
A hatályon kívül helyez  rendelkezések között kapott helyet az a törvényi rendelkezés, miszerint az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének B pontja Szolgáltatások elnevezés  részéb l



az önkormányzati tulajdonú vízi-közm  által biztosított ivóvíz díja önkormányzati rendeletben való megállapításának
jogát 2012. január 1. napjától  a víziközm -szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93. §-ával megvonta és a
65. § (1) bekezdésében ezt a jogosítványt a miniszter számára telepítette 2012. július 1. napjától, míg a két id pont
közötti id szakra a közüzemi szolgáltató jogosult maximum 4,2 %-os díjemelésre. Törvényi felhatalmazással
ellentétes jogszabályt nem tarthat hatályban az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szabályait
betartva, ezért a Jat. és az IRM rendeletben írtakat alkalmazva került sor a díjrendelet hatályon kívül helyezésére.
Szintén a fenti jogszabályokra alapozva helyezi hatályon kívül önkormányzati rendeletét annak okán a jogalkotó,
hogy a hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletei felülvizsgálatakor egyértelm vé vált azok teljesülése,
végrehajtottsága, így a hatályon kívül helyezés indokoltsága is.
A Képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.3. pontja
hatályon kívül helyezését ezen rendelet alkotása támasztja alá, hiszen a képvisel -testület tárgyi rendeletében
hatásköréb l a polgármester hatáskörébe átadott normatív és helyi lakásfenntartási támogatás hatáskörének gyakorlási
jogát az Szt. által megszüntette a központi jogalkotó és a normatív lakásfenntartási támogatás hatásköre gyakorlását a
település jegyz jére ruházta. Ezzel megsz nt  az önkormányzat rendeletalkotási és hatáskör gyakorlási joga,
ezért kell a fenti rendelkezést hatályon kívül helyezni. Az önkormányzat költségvetésér l szóló rendeletében az
eddig Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság számára átruházott hatáskör gyakorlása
jogát a Bizottságtól a Polgármesterre ruházza, ezért a hivatalon belüli m ködési jelleg  kiadások közötti
átcsoportosítás Bizottságra ruházott jogára vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi a jogalkotó.
A rendelet  hatályon kívül helyez rendelkezése a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához
igazodik akként, hogy tartalmazza a tárgykörben hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezend
jogszabályra való merev hivatkozást, annak id pontjára való utalás nélkül.
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a
rendelet kihirdetése id pontját az önkormányzati szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott formátumban tartalmazza
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