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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékossági és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény módosította a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)
lakásfenntartási támogatásra és az aktív korúak ellátásra vonatkozó rendelkezéseit, amelyek
2011. szeptember 1. napján léptek hatályba. Emiatt szükségessé vált az önkormányzati
rendelet módosítása.
A 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részéről jelzés érkezett, amely alapján a rendelet felülvizsgálata megtörtént.
A rendelet 7. § (1) bekezdésében a helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan kizáró
feltételként jelenik meg a következő: „a háztartásban a Sztv. 38. § (2a)-(2c) bekezdése
szerinti egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjainak egyike sem
rendelkezik hasznosítható ingatlannal (nem minősül hasznosíthatónak az az ingatlan,
amelyben a háztartás tagjai életvitelszerűen laknak), vagy gépjárművel (kivéve a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet)”
Fenti meghatározással a vagyon fogalma megváltozik az Sztv-ben meghatározott vagyon
fogalmához képest. Az önkormányzat rendeletében nem lehet a törvény által meghatározott
vagyon definícióját másképp meghatározni.
A rendelet 7. § (6) bekezdése kizárja azokat a személyeket a helyi lakásfenntartási
támogatásból, akiknek köztartozása, vagy az önkormányzattal kötött polgári jogi
megállapodásból eredő egyéb tartozása van, vagy az önkormányzat által alapított szolgáltató
felé tartozása van. Ezen kitétel ellentétes a támogatás céljával.
A 8. § (8) bekezdése kizárja azokat a helyi lakásfenntartási támogatásból, akik normatív
lakásfenntartási támogatásban vagy az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó
lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Ezen rendelkezés olyan kizáró feltételt jelent,
amely ellentétes az Sztv. vonatkozó rendelkezéseivel.
Az átmeneti segély vonatkozásában a 9. § (1) bekezdésében helytelenül feltételes módban lett
meghatározva a segélyre való jogosultság esetén a segélyben való részesítés.
A fentiek figyelembevételével kérem a rendelettervezet elfogadását.
Zirc, 2011. október 13.
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