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Tisztelt Képviselı-testület!

Az Képviselı-testület 2007. május 16-ai testületi ülésén tárgyalta meg és fogadta el az egyes szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét.
A közel egy éve hatályban lévı rendelet módosítása alapvetıen két ok miatt vált szükségessé:
o
o

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /a továbbiakban: Szt./ 2007.
október 15-én számos rendelkezése módosításra került;
a szociális ellátások új, kistérségi szintő ellátásai.

A 2007. évi CXXVI. törvény több ponton módosította az Szt. rendelkezéseit. A törvény hatályba lépése óta
eltelt 14 évben a szolgáltatások rendszerében számos probléma kellett megoldást keresni:
o
o
o

területileg egyenlıtlen a szolgáltatások lefedettsége;
nem volt biztosított a szolgáltatásokhoz az egyenlı esélyő hozzáférés;
a szolgáltatásfejlesztésnek nem volt feltétele a valós szükséglet vizsgálata.

A 2007. október 15-i módosítása fıbb elemei:
o
o
o

étkeztetés, házi segítségnyújtás bıvítése, fejlesztése;
jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás összekapcsolása;
a támogató szolgálatok és a közösségi ellátások kikerülnek az önkormányzatok kötelezı feladat ellátási
körébıl, és 2009. január 1-tıl állami feladatok lesznek.

Az értelmezı rendelkezések körében pontosításra kerül a tartósan beteg, fogyatékos gyermek, a vagyon, a
fogyasztási egység és a háztartás definíciója. A törvény továbbá megteremti a lehetıségét annak, hogy a 2007.
január 1-jétıl jegyzıi hatáskörbe tartozó, visszafizetendı szociális ellátás indokolt esetben elengedhetı legyen.
A havi rendszeres pénzbeli ellátások felülvizsgálatának szabályai az egységes jogalkalmazás elısegítése
érdekében kiegészítésre kerültek. A törvény pontosan meghatározza, hogy milyen esetekben kerül sor
felülvizsgálatra, annak során milyen jövedelmet kell számításba venni, és milyen idıponttól kell – szükség
esetén – az ellátás összegét módosítani, vagy az ellátást megszüntetni.

A törvénymódosítás a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások területén nem új támogatások
bevezetésére irányult, hanem egyes ellátási formák mőködésének hatékonyabbá tételét szolgáló változásokat
tartalmaz. Tartalmilag megújította a legjellemzıbb rászorultsági típusú pénzbeli ellátást, a rendszeres szociális
segélyt, másrészt a természetben nyújtott leggyakoribb támogatási formát, a közgyógyellátást, valamint az
egységes joagalkalmazás érdekében kiegészítı rendelkezéseket tartalmaz az ápolási díj és az adósságkezelési
szolgáltatás vonatkozásában.
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és a járulékfizetés alapjának igazolása iránti eljárásban
hatáskörváltozásra került sor, a hatáskört a polgármestertıl a jegyzıhöz telepítették.
A törvény az Szt.-t kiegészíti azokkal az adatkezelési, adattovábbítási és adatnyilvántartási rendelkezésekkel,
amelyeket az energiafelhasználási támogatás megállapításával, érvényesítésével, a jogszerő igénybevétel
ellenırzésével és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésével kapcsolatos eljárásban alkalmazni
kell.
A jogalkotó szándék alapján a jogszabályváltozás várható eredményei:
o
o
o
o
o
o

a szakterületek közötti együttmőködés erısítésével a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások
összehangoltabbá válnak;
költség-hatékony, átlátható, a szükségletekre alapozó, a lakosság-közeli ellátást preferáló szolgáltatási
rendszer jön létre, amely elınyben részesíti az integrált /térségi, több funkciós/ megoldásokat;
az alacsony jövedelemmel rendelkezı lakosok ellátásához az állam magasabb összeggel járul hozzá;
nı az alacsony jövedelmő, magas gondozási szükséglettel rendelkezı és gyenge önérvényesítéső lakosok
hozzáférési esélye a szükséges szolgáltatásokhoz;
nı az önkormányzatok mozgástere és számon kérhetı felelıssége;
a meglévı forrásokból több és jobb minıségő szolgáltatást lehet biztosítani a rászoruló lakosok részére.

A kistérségi feladatellátás során a kistérséget alkotó önkormányzatok több olyan ellátást /pl.: a nappali ellátások
közül az Idısek Klubja, Nappali Melegedı/, a szakosított ellátások közül Idıskorúak Gondozóháza,
Hajléktalanok Éjjeli Menedékháza/ biztosít, mely nem kötelezı feladat az adott települési önkormányzat
számára, de a kistérségi normatíva biztosítja ezen ellátások anyagi fedezetét.
Ugyanakkor a kistérségi feladatellátás több problémát is felvet, melyre egyelıre nem sikerült megnyugtató
megoldást találni, hiszen a finanszírozás és a jogszabályi hatáskör-telepítés összhangja nem megoldott, pl.: a
kistérség társulási tanácsok nem rendelkeznek rendeletalkotási hatáskörrel.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására, és a mellékelt
rendelettervezet elfogadására!

A rendeletalkotásához – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (1)
bekezdésére – a Képviselı-testület minısített többségő döntéshozatala szükséges.

Velem, 2008. május 8.
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