9.
A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.
A 2020. április 23-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát:
A döntés tárgya:
A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2020. április 30.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
A képviselő-testület a 2020. február 28. napján tartott képviselő-testületi ülésén fogadta el a szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendeletét. A koronavírus járvány
miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel szükségessé vált a rendelet módosítása.
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A jelenleg kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel, a cél, hogy a rászorultsági alapon
adható krízishelyzeti támogatást a jogosultak lehető legszélesebb körének és az eljárási
rend szerint egyszerűbb módon nyújthassuk. A szociális ellátásokra fordítandó összeg
a továbbiakban sem csökken. A rendelet alkalmazása kapcsán nem merül fel plusz
pénzügyi költségvonzat.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításának nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket csökkentő hatása van.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi
forrást.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosítását a veszélyhelyzet miatt kialakult megváltozott életviszonyok,
valamint a rendelet ügyfélbarát alkalmazhatósága teszi szükségessé.
Pintér Szilárd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Dombóvár Város Polgármesterének
..…/2020. (….) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város Polgármestere
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.
§ (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában és a 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mérlegelést követően a polgármester krízishelyzeti támogatásban részesítheti azt a rászorulót, aki igazolja, hogy az élethelyzetében bekövetkezett rendkívüli változás az önkormányzat segítségét is szükségessé teszi. A krízishelyzeti
támogatás hivatalból is megállapítható. A krízishelyzeti támogatás feltétele,
hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedülálló vagy
egyedülélő esetében a 600%-át.”
(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Rendkívülinek kizárólag az alábbi körülmények minősülnek:]
„d) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeként időszakosan vagy tartósan felmerülő létfenntartási gond.”
(3) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe a „különösen”
szöveg lép.
(4) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelemre induló vagy bejelentés, jelzés alapján hivatalból induló eljárásban a polgármester pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában meghatározott összegű krízishelyzeti támogatást nyújthat.”

2. §
Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba.

Pintér Szilárd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

Részletes indoklás:
1. §-hoz:
Az (1) bekezdést érintő szövegpontosítások egyértelművé teszik, hogy a polgármester
átruházott hatáskörben járhat el, és azt, hogy az eljárás kérelemre vagy hivatalból is
megindítható és megállapítható.
A (2) bekezdést érintő módosítással lehetővé válik a krízishelyzeti támogatás természetbeni ellátás formájában történő megállapítása.
A (4) bekezdésben foglalt módosításokkal lehetővé válik a krízishelyzeti támogatás
megállapítása a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került személyek, családok
számára.
2. §-hoz:
A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik.
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításoknak
nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és
egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

