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Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. május 16-ai ülésére

Tárgy:

Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2006. (II.24.) számú rendelet
felülvizsgálata

Elıterjesztı:

Dr. Görög István körjegyzı, Nagy Kálmánné vezetı fıtanácsos

Összeállította:

Nagy Kálmánné vezetı fıtanácsos

Tisztelt Képviselı-testület!

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2006. február 23-ai testületi ülésén fogadta el az egyes
szociális ellátásokról szóló 2/2006. (II.24.) számú rendeletét, melyben megállapította az önkormányzat által a
helyi sajátosságoknak megfelelı, a szociális rászorultságtól függı, pénzben, valamint természetben biztosított
szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatályba lépése óta – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. – több
alkalommal módosításra került, mely során
o

pontosításra, kiegészítésre került a jövedelem alapfogalma,

o

pontosították a szociális igazgatási szervek feladat- és hatásköreit,

o

az idıskorúak járadékával, a rendszeres szociális segéllyel, a normatív ápolási díjjal, valamint a
közgyógyellátással kapcsolatos hatáskörök a képviselı-testülettıl a települési önkormányzat
jegyzıjéhez kerültek,

o

jelentısen módosultak a rendszeres szociális segély, valamint a közgyógyellátásra való jogosultság
megállapításának, szüneteltetésének és megszüntetésének szabályai,

o

új jogintézmény a polgármesternek a járulékfizetés alapjának igazolása céljából kiadandó hatósági
igazolvány,

o

módosultak, bıvültek a szociális alapszolgáltatások /falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás/.
Az önkormányzat – figyelemmel állandó lakosságszámára – a szociális alapszolgáltatások közül az
étkeztetést és a házi segítségnyújtást köteles biztosítani.

Fenti jelentıs alapjogszabályi változások miatt szükségesnek tartjuk a hivatkozott önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását.
Javasoljuk az elıterjesztés megvitatását, és a melléklet rendelet-tervezet elfogadását!
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HATÁROZATI JAVASLAT
Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet
elfogadja és …/2007. (…..) szám alatt rendeletei közé iktatja.
Horváth Miklós polgármester
értelem szerint

Felelıs:
Határidı:

Velem, 2007. május 10.

Nagy Kálmánné sk.
vezetı fıtanácsos

Dr. Görög István sk.
körjegyzı
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