Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata
A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelettervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt.
Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre
számított családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy
az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 130%-ánál.A
rendelet tervezetben a jövedelemhatárt megemeltük 150 %-ra, egedül élő esetében pedig 200
%-ra. A jövedelemhatár emelkedése következtében várható, hogy a támogatásra jogosult
kérelmezők száma, valamint a szükséges fedezet is hasonló mértekben emelkedik.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az önkormányzati segély bevezetésének 2014. január 1-től az adminisztratív terheket növelő
hatása van. Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a
hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.
Ezért az önkormányzati segély tekintetében a hatáskört gyakorló polgármester részére az
ügyeket döntésre határidőn belül elő kell készíteni.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
LXXV. törvény rendelkezései a szociális ellátások több területén jelentő változást
eredményez 2014. január 1-jétől.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1től hatályos módosítása alapján megszűnik az átmeneti és a temetési segély, helyettük
önkormányzati segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő-testülete. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2014.
január 1-től hatályos módosítása alapján megszűnik a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
és helyette az Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati segély állapítható meg.
Ennek következtében szükségessé vált a megszűnő átmeneti segélyre, a temetési segélyre és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályok helyett az – ezen ellátások
helyébe lépő – önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok megalkotása.
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A méltányossági közgyógyellátás 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskör helyett a képviselőtestület határkörébe kerül, ezrét indokolt a hatáskör polgármester részére való átruházásáról
rendelkezni.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozásához képest
többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
Vigántpetend , 2013. december 13.
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