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Létavé rtes Városi Önkormányzat Képviselő-tes tületén ek
9/2020. (V.05.) számú önkormányzati rendelete
Létavértes Városi Önkormányzat Képvisel ő-testületének a pé nzbeli és természet beni
ellá tásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 4/2015. (11.26) önkormányza ti r endelete módosítá sá ról

Létavértes Város Polgármestere - a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIlL törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a szociális
igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 115. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontja, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti feladatkörét gyakorolvaa pénzbeli és
természetb eni ellátásokról és támogatásokról , valamint a személyes gon dos kodást nyújtó
ellátásokról szóló 4/2015 (11.26.) önkormányzati rendeletének (tová bbiakban R endelet)
módosítására a következőket rend eli el :
l. §.
A Rendelet 9. fejezete B /A. §-sal egészül ki:
,,13/A. §.
Veszélyhelyzeti támogatás
(1)
A 40/2020 . (Ill .l 1.) Kormányrendelettel a koronavírus járvány terjedésének
megakadál yozása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel egyszeri,
természetben nyújtott - tartós élelmi szert és fertőtlenítő szereket tartalmazó egység csomag igénybevételére válik jogosulttá az, aki Létavértes Város
Önkormányzata által 2019 -2020. évben
a.) lakhatási támogatásban
b.) települési rendszeres gyógyszertámogatásban,
c.) tanévkezdési támogatásban
d.) időskorúak egyszeri támogatásában
e.) gyermekvédelmi kedvezményben
részesült.
(2)
Egy háztartásban csak egy jogosult részesíthető támogatásban.
(3)
Egy személy csak egy jogcímen részesíthető támogatásban
(4)
A veszélyhelyzeti támogatás az (1) bekezdésben meghatározott jogcím alapján
hivatalból kerül megállapításra. "
2. §.
(1) A rendelet 2020. május g·án lép hatál yba és 2020. május 30-án hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőj én történő kifüggesztéssel
gondoskodik.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról és tá mogatás okról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 4/20IS. (11.26) önkormá nyzati rende lete módo sításáról szóló rendelethez
Bevezető részhez:
Tekintettel a 40/2020. (III. II.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján: "Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő -testületének, a fővárosi , megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét
a polg ármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény á tszcrvez é s é r ő l, megszüntetéséről ,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről , ha a szolgáltatás a települést is érinti."
I. §-hoz
Az önkormányzat szándéka a szociális szempontból támogatásra szorulók nehézségein
enyhíteni a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben, ezért tartósélelmi szerből
és fertőtlenítőszerekből összeállított veszélyhelyzeti csomag biztosításáról dönt.
A csomag igénybevételére válik jogosulttá az, aki Létavértes Város Önkormányzata által
2019-2020. évben lakhatási támogatásban, települési rendszeres gyógyszertámogatásban,
tanévkezdési támogatásban, id őskorúak egyszeri támogatásában, gyermekvédelmi
kedvezményben részesült. Egy háztartásban csak egy jo gosult részesíthető támogatásban.
Egy személy csak egy jogcímen részesíthető támogatásban.
A járványügyi kockázat csökkentése érdekében önálló kérelem benyújtása nélkül kerül
megállapításra az ellátás, a korábban megállapított ellátás jogalapján.
2. §-hoz
A rendelet 2020. május 8-án lép hatályba és 2020. május 30-án hatályát veszti.
HATÁSVIZSGÁLAT
1. Tá rsad almi ha tások

A lakosság támogatásának kedvező társadalmi hatása van, tekintettel arra, hogy a
veszélyhelyzetben a családokat gazdasági helyzete kedvez őtlenn é vált, melynek enyhítését
szolgálja a támogatás.
2. Gazdasági, költsé gvetési hatások
A támogatás 1392 főt érint, melynek költségvetési hatása 3.480.000 Ft, mely a szociális
feladatfinanszírozás biztosít.
3. Környezeti hatások
A támogatás igénybevételének egyszerüsítése szolgálja a járvány terjedésének
megakadályozását.
4. Egészségügyi hatás ok
A fertőtlenítő szerek a járvány terjedésének lassítását szolgálj ák.
S. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A támogatással járó adminisztratív tevékenységek ellátása rövid időn belül j elentős
mértékű tehernövekedést je lent.
6. A jogszabály megalkotásának szüks égessége, a jogaikotás elma radásának várható
követ kezmények
A jogszabályalkotásra nincs kötelezés, így elmaradásának sincsenek jogkövetkezményei.
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7. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak. Járványügyi szempontokat figyelembe véve, a csomagok kiosztása
házhoz szállítással történik. Ennek érdekében az önkormányzat 5 db gépjárműve, a
hivatal dolgozói, valamint a családsegitő szolgálat dolgozói kerülnek bevonásra.
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