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Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2018. március 9.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
      /2018. III.    .) önkormányzati rendelete
      a szociális ellátások rendjéről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
módosításáról


Felsőörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében és 32.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások rendjéről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16.§ (1) Az önkormányzat a Felsőörsön lakóhellyel rendelkező felső tagozatos, valamint a felsőörsi Malomvölgy tagiskolába másik településről bejáró iskolás gyermeket a törvényes képviselő kérelmére a bérlet összegével megegyező összegű pénzbeli támogatásban (e rendeletben: bérlettámogatás) részesíti a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül.

(2) A bérlettámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az iskolás gyermek tanulói jogviszonyának fennállásáról szóló igazolást.

(3) A bérlettámogatás megállapítása a törvényes képviselő kérelmére történik a tanév kezdetét követő 3 hónapon belül, a kérelmet a kifizetésre a bérlet vételét követő 3 hónapon belül kell benyújtani. A kérelmek benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.”

2.§ A rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.


	Szabó Balázs	   dr. Hoffmann Gyöngyi
	polgármester	jegyző 

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 29.

dr. Hoffmann Gyöngyi 
jegyző megbízásából:

dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető
INDOKOLÁS

Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében és 32.§ (3) bekezdésben az alábbiakra kapnak felhatalmazást a települési önkormányzatok:
„A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.”
„Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.”
Ezen törvényi felhatalmazások szerint alkotja meg az önkormányzat rendeletét, annak érdekében, hogy valamennyi felsőörsi felső tagozatos iskolás gyermek bérletámogatásban részesülhessen.

Részletes indokolás

1.§-hoz
A jövőben a módosítás révén valamennyi felsőörsi felső tagozatos iskolás gyermek szülője jogosult lesz bérlettámogatásra. A támogatás összege a bérlet összegével egyezik meg, a támogatás megállapításhoz jövedelemvizsgálat nem szükséges. szabályozásra kerülnek a kérelmek benyújtására vonatkozó eljárási szabályok, a kérelmek benyújtására vonatkozó 3 hónapos jogvesztő határidővel.
2.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

A rendeletmódosítás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása:	az önkormányzat bővíti a szociális hálót, és a bérletek kifizetésével támogatja a családokat amiatt, hogy a településen nincs felső tagozatos általános iskola.
	költségvetési hatása: amennyiben minden jogosult igénybe veszi a támogatást, az önkormányzat kiadása 500 000,-Ft-al emelkedik meg, azonban eddig sem volt jellemző, hogy minden jogosult élt volna a támogatás lehetőségével.
	környezeti, egészségi következményei: nincs 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű adminisztrációs többletet jelent az önkormányzat hivatalára nézve
egyéb hatása:	nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletet az önkormányzat mérlegelési jogkörében alkotja meg.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.
A Szervezeti és Működési szabályzat szerint a rendelettervezet társadalmi egyeztetésére sor kerül, melynek eredményéről a Képviselő-testület tájékoztatni fogom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását követően döntsön annak elfogadásáról. 

Felsőörs, 2018. március 8.
						   	                Szabó Balázs 
								    polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalja: Humán bizottság

