
Létavértes Város Képviselő-testületének

Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2020. (X.L) számú önkormányzati re nde lete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támo gatásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról 4/2015 (ll.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociáli s igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi m. törvény 10. §. (I) beke zdésében, a 25. §. (3) b.) pontj ában, 26. §-ban, 32. §. (l)
bekezdés b. pontj ában, 32. §. (3) bekezdésében, 33. §. (7) beke zdésében, 45. §. (l) bekezdésében, 48 .
§. (4) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdés a.) d.) és g.) pontjaiban, a 134. §/E. §-ban, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXl. törvény 18. §. (2) bekezdésében, a 131.
§. (l) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzata iról szóló 2011 . évi CXXXIX.
törvény 41. §. (9) bekezdés ében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság
véleményének kikéré sével a pénzbeli és term észetbeni ellátásokról és támo gatásokról , valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról4/20 15 (11.26 ..) önkorm ányzati rend eletének
(Továbbiakban Rendelet) módosításáról következőket rendeli eJ:

1. §.

A Rendelet 12/D . §-sal egészül ki:

,,12/D. §.

"Daganatos betegek tel epülési támoga tása"

(l) Az önkonmányzat az éves szociális segélykeret összegének figyelembevételével daganatos
betegek települési támogatását nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az igazoltan
daganatos betegséggel kü zd ő , a támogatá s igénylésének időpontj ában ros szindulatú daganat
kiújulásáúak megakad ályozását, .k ésleltet és ét .és/vagy á tumor megkisebbítését vagy

elpusztítását célzó "aktív" kezelés alatt álló Létav érte sen bejelentett lakóhellyel rendelkező

személy számára a kezelésekkel kapcsolatban felmerülő költségeinek enyhítése céljából.
(2) A támo gatás mértéke: 60.000 Ft/fő/év

(3) A támogatás igénybevételének feltétele a háziorvos által kiadott a daganatos betegség aktív
kezelésének tényét igazoló igazolás. ..

(4) A támogatás annak megállapításától számított 365 napon belül nem igényelhető újra.
(5) A támogatás évente január 1. napjától november 30. napjáig igényelhető .

2. §.
(l) A rendelet kihirdetését követően lép hatályba rendelkezéseit 2020 . október 1. napj ától kell

alkalmazni,
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőjére történő kifüggesztés útján

gondoskodik.
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H atásvizsgálat

Létavértes Vá ros ÖnkormányzatKépviselő-testületének14/2020 (X.l.) iinkormányzati rendelete
a pénzbeli és te rmészetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondos kodást

nyúj tó ellátásokról412015 (lI.26..) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet
tervezethez

l. A tervezett jogszabály tá rsadalmi, gaz dasági költségvetési hatása
A támogatás bevezetésekor - a jo gosult ság előzetes felmérését követően 9 millió Ft
költségvetési kiadással számolunk, mely a szociális feladatfinanszírozásból rendelkez ésre
áll . A támogatás olyan jogosulti kört céloz meg, amely a betegséggel összefiiggésben
hirtelen kerül nehéz anyagi körülmények közé.

2. Környezeti és egészségi követke zményei
A daganatos beteg számára nyújt segítséget, ezzel e lősegítve gyógyulásukat.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztrációs teher ugyan megnövekszik, azonban az időben megoszl ik, így az
ellátása nem igényel további hum á ner őforrás bevonást.

4. A jogszabály megalkotásának szükségess ége, a jogalkot ás elm aradásának várható
köve tkezményei
Jogszabály nem írja elő a rendelet megalkotá sát, elmaradása szankcióval nem j ár.

5. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi szervezetí tárgyi és pénzügyi
feltéte lek
A feltételek adottale

RÉSZLETES~OKOLÁS

l. §-hoz
A rend elkezés új ellátási form át vezet be, ame ly a "Daganatos betegek telepiilési támogatása"
címen jövedelemhatár meghatározása nélkül , aktív kezelés alatt álló daganatos meg betegedéssel
kü zd ő l étav értesi állandó lakosok számára évente egyszeri alkalommal 60.000 Ft/fő/év összegű

támogatást biztosít.

2. §.

A támogatás 2020. október l . napjától vehető igénybe.

Létavértes, 2020.09. 17.

Menyh árt Károly
polgármester
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