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Jogszabállyal nem ellentétes
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület február hónapban módosította az egyes szociális ellátásokról szóló
rendeltét. A rendeletben a jogosultsági jövedelemhatárok kerültek megemelésre. A
gyógyszerköltségekre tekintettel nyújtható települési támogatás összegét a Képviselő-testület
az öregségi nyugdíjminimum 300 %-ában (85.500 Ft-ban) határozta meg. Sajnos az átlag
nyugdíjak Kékkút településen 87.000 Ft felett vannak, így azok, akik igényelni tudnák a
támogatást nem jogosultak rá.
A Képviselőt-testület a támogatást biztosítani szeretné, ezért a jogosultsági összeghatárt
célszerű 87.000 Ft fölé emelni.
A rendelet az elismert gyógyszerköltséget a család egy főre jutó jövedelmének 25 %-ában
határozza meg. Az egy főre jutó jövedelem emelésével ez az összeg is jelentősen emelkedik.
A tapasztalatok alapján a háziorvos által leigazolt gyógyszerek havi költsége általában 5.000
Ft körül van, így az elismert gyógyszerköltség meghatározását is módosítani szükséges.
INDOKOLÁS
1.§- bana gyógyszerköltségekre tekintettel nyújtott települési támogatás jövedelemhatárának
emelését és az elismert gyógyszerköltség összegének meghatározását tartalmazza.
2.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019.(II…)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások
szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: A szociális támogatásra a településen élők esetében szélesebb
köre szerez jogosultságot.
Költségvetési hatása:
A település költségvetésében a forrás biztosítani szükséges.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A Képviselő-testület igénye a támogatások
nyújtásának felülvizsgálatára.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: költségvetési forrás
biztosítása
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (…) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások
szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 10. § (1)
bekezdésében a „300 %” szövegrész helyébe a „350 %” szöveg, az „ egy főre jutó jövedelem
25 %-át” szövegrész helyébe az „5.000 Ft-ot” szöveg kerül.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

A kihirdetés napja: 2019. . …….
Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

