Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a 14/2016.(XII.17.) önkormányzati rendelettel módosított,
és a 3/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelettel módosított,
3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról
Egységes szerkezetben
Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, 45. § (1) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) általános részében használt rendelkezéseivel összhangban (pl.
fogalmak, jövedelem, család, háztartás) meghatározza Bucsa Község Önkormányzata által
biztosított települési támogatás formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének
szabályait.
2. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) személyekre.
3. §
Általános rendelkezések
(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott szociális
feladat és hatáskörének gyakorlását első fokon a polgármesterre és a Szociális Bizottságra
ruházza át, az alábbiak szerint:
a) 8. § szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. § szerinti
gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. § (1)
bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben foglalt
esetekben a polgármester jár el,
b) a rendkívüli települési támogatás 10. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben a Szociális Bizottság jár el.
(2) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 48.§ (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörének (köztemetés) gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át.
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4. §
(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata:
a) szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése,
b) a koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérése,
c) jelentősebb szociálpolitikai döntések véleményezése.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (Bucsa) részéről egy fő köztisztviselő (szociális
területről), akit a jegyző jelöl ki,
b) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (székhely: 5510
Dévaványa, Jéggyár u. 47.) telephelyeinek (5527 Bucsa, Kossuth utca 65., és Kossuth
utca 63.) mindenkori koordinátora,
c) Védőnői Szolgálat mindenkori védőnője,
d) Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindenkori
gyermekvédelmi felelőse
5. §
E rendelet alkalmazásában
(1)
(2)
(3)
(4)

jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak,
család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,
közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak,
háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak.
6. §
Eljárási rendelkezések

(1) 1 Az e rendeletben meghatározott települési támogatás iránti kérelmeket a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatalhoz (Bucsa) lehet benyújtani, a rendelet 1. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon.
(2) A jövedelemről nyilatkozatot kell tenni és csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző
havi nettó jövedelmekről szóló igazolást. A jövedelemszámításnál irányadó időszak az
Szt. 10. §-ának (2)-(3)- és (5) bekezdése szerint kerül megállapításra.
(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv, amennyiben a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, környezettanulmány lefolytatását rendelheti el.
(4) A települési támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról köteles 15 napon belül bejelentést tenni. Ha bejelentési
kötelezettségét elmulasztja és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe
az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
(5) E rendelet alapján indított települési támogatási eljárás költség- és illetékmentes.
(6) A települési támogatásról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a
jogosult
a) személyazonosító adatait
b) lakó- vagy tartózkodási hely címét
c) társadalombiztosítási azonosító jelét
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d) állampolgárságát
e) települési támogatás megnevezését, jogcímét, összegét, a megállapításra,
megszűnésére, vagy megszűntetésére vonatkozó adatokat
f) az ellátás megállapítása során figyelembe vett egy főre jutó jövedelem összegét
g) lakhatáshoz kapcsolódó támogatás esetén a szolgáltató általi azonosításhoz
szükséges adatokat.
(7) A havi rendszeres települési támogatás összegének változásáról minden évben a
Képviselő-testület dönt. A támogatás összegének változása esetén, a támogatást új
összegben a változást követő hónap 1. napjától kell folyósítani, és erről külön
határozatot nem kell hozni.
(8) Ha a havi rendszeres települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve
a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben folyósítani kell, de a támogatás
további folyósítását meg kell szűntetni.
7. §
A települési támogatás formái
(1) pénzbeli támogatás
a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
b) gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás
c) rendkívüli települési támogatás
(2) természetben is nyújtható támogatás
a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (a támogatás összege a közüzemi
szolgáltató részére történő átutalással)
b) rendkívüli települési támogatás (Erzsébet-utalvány, tüzelő, tankönyv- és
tanszervásárlás, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése stb.)
8. §
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtható támogatás, a
háztartás tagjai által lakott lakásra, vagy nem lakás céljáró szolgáló helyiségre
vonatkozóan.
(2) A háztartás tagjai közül csak egy személy kérheti a támogatás megállapítását.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében szociálisan rászoruló az,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és
b) az áram-gáz-víz számla kérelem benyújtását megelőző havi kiadása alapján
számított kiadás összege a háztartás havi összjövedelmének 10 %-át eléri, vagy
meghaladja. Ha a lakásban nincs gázfűtés, vagy a fűtés gázzal és vegyes tüzeléssel
történik, nyilatkozni kell a tüzelő havi összegére vonatkozóan.
c) 2A támogatás összege havi 8.000 Ft
d) A jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, egy évre állapítható
meg.
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e) A folyósítás havonta, utólagosan, minden hónap 5. napjáig történik.
(4) Azon háztartások:
a) ahol előrefizetős mérő van felszerelve a támogatást csak természetbeni
támogatásként kaphatják, a támogatási összegnek a szolgáltató részére történő
átutalásával.
b) ahol nincs előrefizetős mérő felszerelve, nyilatkozhatnak a támogatás pénzbeli, vagy
természetbeni támogatásként történő megállapítására vonatkozóan.
Természetbeni támogatás esetén a nyilatkozatnak tartalmazni kell a választott
szolgáltató megnevezését (áram-gáz-víz szolgáltató).
9. §
Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás
(1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás nyújtható annak a
szociálisan rászoruló személynek
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és
b) a rendszeres havi gyógyszerköltségének mértéke a kérelem benyújtását megelőző
három hónapban elérte, vagy meghaladta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át, és
c) az illetékes járási hivatal igazolása alapján sem az alanyi jogú, sem a normatív alapú
közgyógyellátásra jogosultak nyilvántartásában nem szerepel.
(2) A rendszeres havi gyógyszerköltséget a háziorvos által kiállított igazolással kell
igazolni.
(3) 3A támogatás havi összege 8.000 Ft.
(4) A jogosultság megállapítása egy évre történik, a jogosultság kezdő időpontja a
megállapító határozat dátumát követő hónap 1. napja.
(5) A támogatás kifizetése havonta, utólagosan, minden hónap 5. napjáig történik.
10. §
Rendkívüli települési támogatás
(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, valamint időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek, feltéve, hogy a kérelmező családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 140 %-át, és
a)
önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, illetve a gyermek (ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak, vagy
b)
alkalmanként jelentkező alább felsorolt nem várt többletkiadások miatt anyagi
segítségre szorulnak,
ba) betegség,
bb) haláleset,
bc) elemi kár bekövetkezése,
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bd) gyermek fogadásának előkészítéséhez, illetve válsághelyzetben lévő várandós
anya gyermekének megtartása érdekében,
be) iskoláztatás biztosítása,
bf) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, és a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.
(2) A rendkívüli települési támogatás kérelemben foglalt indokait a megfelelő igazolással
igazolni kell.
(3) A rendkívüli települési támogatás lehet:
a) 4 eseti jellegű, (pénzbeli, vagy természetbeni)
b) 5 pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön,
kizárólag temetési költségre, vagy közüzemi szolgáltatások visszakötésére
(pénzbeli) Kérelmet akkor lehet benyújtani, ha a korábban felvett kölcsön
maradéktalanul visszafizetésre került.
(4) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként
a) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 15.000 Ft,
b) elemi kár bekövetkezése miatt 30.000 Ft,
c) az egyéb (1) bekezdés a) pontjába, valamint az (1) bekezdés b) pontjának ba)-bd)be)-bf) alpontjába tartozó eseményeknél az összeg 4.000- és 15.000 Ft között lehet,
de a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(5) A pénzbeli támogatásként megállapított eseti jellegű rendkívüli települési támogatás –
kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén
megállapított eseti jellegű támogatás – kifizetése történhet:
a) a jogosult részére, vagy
b) a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely
(Bucsa) családgondozója részére. Ebben az esetben a támogatás felhasználásáról a
családgondozó a felhasználást követő 8 napon belül számlával köteles elszámolni.
(6) Temetési költségre kölcsön formájában rendkívüli települési támogatást
a) legfeljebb egy hozzátartozó igényelhet, aki az eltemettetésről gondoskodik függetlenül attól, hogy eseti jellegű támogatást is igényelt – és erről a nevére
kiállított számlát is csatolja.
b) a megállapított kölcsön maximális összege 50.000.- Ft lehet
c) a kölcsön legfeljebb egy évre adható, a szerződés megkötésére a polgármester és a
jegyző jogosult.
(7) Közüzemi szolgáltatások (áram-víz-gáz) visszakötésére abban az esetben adható a
kölcsön, ha
a) a visszakötés a hálózat korszerűsítését, vagy a teljes cseréjének többletköltségét
vonja maga után és a kérelmező családjában kiskorú gyermeket nevelnek és a gyermek
(-ek) gyermekvédelmi kedvezményre jogosul (-tak),
b) a kölcsön maximális összege a visszakötés költségeinek 50 %-a lehet,
c) a kölcsön összege a szolgáltató részére kerül kifizetésre, a szolgáltatás visszaállítása
után, amennyiben a kérelmező a költség ráeső részét megfizette,
d) a közüzemi szolgáltatások visszakötésére irányuló kérelemhez csatolni kell:
- a költségeket alátámasztó, a szolgáltató által kiadott igazolást, vagy árajánlatot,
- a kérelmező és a gyermek (-ek) lakcímigazolványának fénymásolatát,
- gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat
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fénymásolatát, vagy igazolást
e) közüzemi szolgáltatások visszakötésére megállapított kölcsön legfeljebb egy évre
adható, a kölcsönszerződés megkötésére a polgármester és a jegyző jogosult.
(8) 6 A polgármester azoknak az alap, közép- és felsőfokú nappali rendszerű tanulói/hallgató
jogviszonnyal rendelkező gyermekeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll évi egyszeri pénzbeli támogatásként,
beiskolázási támogatást nyújthat.
a)
a beiskolázási támogatás összege 6.000 Ft
b)
a támogatás iránt kérelmet benyújtani nem kell
c)
a beiskolázási támogatás kifizetésének alapja a tárgyév augusztus 1-jén rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nyilvántartása, és a tanulói/hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló iskolalátogatási bizonyítvány, mely alapján a polgármester egy határozatban
rendelkezik a támogatás kifizetéséről
d)
a beiskolázási támogatás kifizetésének időpontjára és az iskolalátogatási
bizonyítványok benyújtásának határidejére vonatkozó adatokat a helyben szokásos hirdetmény
(hirdetőtáblán és honlapon közzétenni) útján kell közzé tenni.

(9) 7Jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül az arra rászorulónak rendkívüli települési
támogatást kell biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épséget,
lakhatását veszélyezteti. A krízishelyzetet a megfelelő igazolással igazolni kell.
11. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők támogatása
(1) A polgármester a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez természetbeni
támogatást nyújthat.
(2) A támogatás összege az igénybe vevő mindenkori napi térítési díjának 70 %-a.
(3) A természetbeni ellátást a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (Dévaványa) telephelyként működő Idősek klubjában (5527 Bucsa, Kossuth
utca 63. szám) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személyre lehet
megállapítani.
(4) A támogatás megállapításához a szolgáltatást nyújtó intézmény havonta az ellátást igénybe
vevő személyekről kimutatást küld, mellékelve a rászorultságot igazoló dokumentumokat,
(5) A kimutatás alapján a polgármester egy határozatban rendelkezik a támogatás havi
összegének megállapításáról és a szolgáltatást nyújtó intézmény részére a tárgyhót követő
5. napjáig történő utalásáról.
12. §
Szociális alapszolgáltatások
(1) Bucsa község Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében tartozó szociális
alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti ellátást a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
által létrehozott önálló intézmény útján látja el.
Az intézmény neve: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Az intézmény székhelye: 5515 Dévaványa, Jéggyár u. 47.
A szociális alapszolgáltatások ellátását az intézmény, feladat ellátási szerződéssel
biztosítja.
(2) Szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés
6
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b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) nappali ellátás (Idősek Klubja)
(3) Az étkeztetés térítési díját Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben
külön rendeletben szabályozza, és a szolgáltatás térítési díjának megfizetése az ellátást
biztosító intézmény által közölt adatok alapján számlázással történik.
(4) A szociális alapszolgáltatások igénybevételéről, és a személyi térítési díjak
megállapításáról a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény
(5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) vezető dönt.
13. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet, és a módosításáról szóló 6/2014.(III.20.)
önkormányzati rendelet.
Bucsa, 2015. február 24.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2015. február 25.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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1. melléklet
KÉRELEM
települési támogatás iránt
I.
Kérelmezőre vonatkozó általános rész
Név: ..............................................................................................................................
Születési név:..………………………………………………………………………..
Születési hely, idő: .......................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcíme: .......................................................................................................................
TAJ száma:……………………………………………………………………………

A háztartásban, vagy a családban a kérelmezővel együtt élők száma:.....................fő
név, születési név

születési hely, idő

anyja neve

TAJ száma

A kért települési támogatás megjelölése (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
(1) lakhatáshoz kapcsolódó
(2) gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó
(3) rendkívüli települési támogatás, ezen belül milyen indok alapján
a) önmagam, vagy családom létfenntartásáról más módon nem tudok gondoskodni,
illetve a gyermekek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulunk
b) alkalmanként jelentkező alább felsorolt nem várt többletkiadások miatt anyagi
segítségre szorulunk,
ba) betegség,
bb) haláleset,
bc) elemi kár bekövetkezése,
bd) gyermek fogadásának előkészítéséhez, illetve válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartása érdekében,
be) iskoláztatás biztosítása,
bf) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, és a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
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Rendkívüli települési támogatás esetén, a kérelem (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
-

eseti jellegű támogatásra

-

kölcsönre

vonatkozik.
Kölcsön esetén a kérelmező
Adóazonosító száma:…………………………………………………………………..…….
Elhunythoz való hozzátartozói kapcsolata:…………………………………………….……
II.
Jövedelmi adatok
a jövedelem típusa

kérelmező

a kérelmezővel közös háztartásban, vagy a
családban élő további személyek

munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
vállalkozásból

gyermekgondozási
támogatás

nyugellátás
önkormányzat, járási
hivatal, munkaügyi
szerv által folyósított
egyéb jövedelem

összes jövedelem
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III.
Lakhatáshoz kapcsolódó kérelem esetén
Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:
1) a kérelemmel érintett lakásban előrefizetős mérő
működik
nem működik
a) ha működik a szolgáltató megnevezése:………………………………………
A szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatok:
Áramszolgáltató esetén:
szerződéses folyószámlaszám:…………………………………………………………
szerződésszám:………………………………………………………………………...
STS szám:………………………………………………………………………………
Gázszolgáltató esetén:
fogyasztó azonosító:…………………………………………………………………..
fogyasztási hely azonosító:……………………………………………………………
b) ha nem működik a támogatás megállapítását
pénzben
természetben kérem.
Ha természetben a szolgáltató megnevezése……………………………………..
A szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatok:
Áramszolgáltató esetén:
szerződéses-folyószámlaszám:……………………………………………………….
szerződésszám:………………………………………………………………………
Gázszolgáltató esetén:
fogyasztó azonosító:………………………………………………………………..
fogyasztási hely azonosító:…………………………………………………………
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Az általam lakott lakásban
-

csak gázfűtés van

-

csak vegyes tüzelésű fűtés van

-

gáz és vegyes tüzelésű fűtés van

Csak vegyes tüzelésű fűtés, vagy gáz és vegyes tüzelésű fűtés esetén, a gázon kívüli havi tüzelő
összege:………………………………Ft
IV.
Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó kérelem esetén
Igazolás a rendszeres gyógyszerköltségről
(A háziorvos tölti ki!)
Alulírott Háziorvos igazolom, hogy a fenti kérelmező rendszeres havi gyógyszerköltségének
mértéke a kérelem benyújtását megelőző három hónapban

………………………………………………hónap……………………………………Ft
………………………………………………hónap……………………………………Ft
………………………………………………hónap……………………………………Ft
volt.
A kérelem benyújtásának időpontja: 2015………………………………….hónap.

Az igazolást a kérelmező gyógyszer-kiadásainak viseléséhez kapcsolódó települési támogatás
iránti kérelméhez adtam ki, az általam vezetett nyilvántartás alapján.

Bucsa,……………………………

P.H.

………………………………………..
háziorvos aláírása
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V.
Rendkívüli települési támogatás esetén
Kérelem indoklása:

A kérelemre vonatkozó indokot a megfelelő igazolás csatolásával igazolni kell!
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
-

életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek,

-

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok környezettanulmány által
ellenőrizhetőek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
A kérelemhez csatolom, a szükséges igazolásokat.

Bucsa,..........................................

……………………………………
aláírás
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Hatásvizsgálati lap
Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról
szóló rendelet megalkotásához
1. Társadalmi hatások
A rendelet a rászorultság megítélését a korábbiakhoz hasonló, szinte azonos
jövedelemhatárokhoz alakítja valamennyi támogatási forma esetében. Ennek következtében
várhatóan csökkenni nem fog a támogatható személyek száma.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Az állami finanszírozás ismeretében várhatóan saját erő igénybevétele nem lesz szükséges.

3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4. Egészségügyi hatások
Az önkormányzat a gyógyszertámogatással továbbra is biztosítja a rászorulóknak az
egészség megőrzését vagy helyreállítását.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztrációs terhek nem változtak.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2015. február 24.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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