Előterjesztés
Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére
Tárgy: A szociális ellátások szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális rendelet megalkotása óta eltelt két évben bekövetkezett gazdasági változások
figyelembe vételével javaslom a módosító rendelettervezet elfogadását.
Indokolás
1. Az önkormányzat jelenleg hatályos szociális rendeletében a szociális ellátásokra való
jogosultságot meghatározó jövedelemhatárok %-os összegének felülvizsgálata, az elmúlt
években bekövetkezett változásokhoz való igazítása szükséges.
2. Az elmúlt időszakban kis mértékben emelkedett a földbetemetés és a hamvasztásos temetés
helyben szokásos legolcsóbb költsége. Mivel a temetési támogatás összegének
megállapításánál figyelembe kell venni a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget, ezért
indokolt a rendeletben foglalt összegeknek az aktualizálása.

Előzetes hatásvizsgálat
A rendeletalkotás
a) társadalmi-gazdasági hatása: a jogosultsági kör kis mértékben kiszélesedik,
b) költségvetési hatása: kis mértékben emelkedhet a szociális kiadások összege,
c) környezeti, egészségi következménye: nem jelentős,
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendeletalkotás kapcsán felmerülő
adminisztratív feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el.
A rendelet megalkotásának szükségessége: gazdasági változások követése a helyi
jogalkotásban.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
a) személyi: rendelkezésre áll,
b) szervezeti: rendelkezésre áll,
c) tárgyi: rendelkezésre áll,
d) pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017. (…..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások szabályairól szóló
3/2015. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8/a pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások szabályairól
szóló 3/2015. (III.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (l) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy kérelemre vagy hivatalból rendkívüli
települési támogatásra jogosult, ha a kérelmezővel közös háztartásban élők egy főre eső
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
egyedül élő esetén 300 %-át.
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § (1) Ez a Rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző, az önkormányzat hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
Kétvölgy, 2017. …..
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Doncsecz András
polgármester

A rendelet kihirdetése 2017. ……..-án megtörtént.
Kétvölgy, 2017. …………..
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a …../2017. (IV.04.) önkormányzati rendelethez
A legolcsóbb temetési költségről
Kétvölgy Községi Önkormányzat közigazgatási területén
a) a földbetemetés legolcsóbb költsége 181.373,- Ft,
b) a legolcsóbb hamvasztásos temetési költség 171.642,- Ft
____________________________________________________________________________
A fentiek alapján kérem a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.
Kétvölgy, 2017. március 29.
Összeállította: Szukicsné Skaper Mónika jegyző

Doncsecz András sk.
polgármester

