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ELŐTERJESZTÉS
Az előterjesztés tárgya:
A települési támogatásokról, valamint szociális
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) sz. rendelet módosítása

és

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2020. (IV.9.) sz. határozatával közcélú
adomány elfogadásáról döntött.
A fenti határozat 2. pontja kimondja, hogy az Önkormányzat a közcélú adomány összegét
Adományozó szándékának megfelelő célokra fordítja, és azt kizárólag a szociálisan rászoruló
mánfai lakosok támogatása érdekében, a települési támogatásokról, valamint a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: szociális rendelet) rendelkezéseinek megfelelően használja fel. Ennek érdekében
Önkormányzat felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a hatályos szociális rendeletét.
A 2020. április 16. napján az Adományozó és az Önkormányzat által aláírt közcélú adományról
szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 3. pontjában az Adományozó nyilatkozik,
hogy a közcélú adományt azzal a céllal adja Önkormányzatnak, hogy ezen keresztül támogassa
a szociálisan rászoruló személyeket, melynek keretében az adomány különösen az alábbi
célokra fordítható:
a) közüzemi tartozások kiegyenlítése;
b) televízió, gépjármű, bármiféle szórakoztatási eszköz kivételével nélkülözhetetlen
háztartási gépek adományozása, így különösen hűtő, kályha, tűzhely, mosógép vagy
bojler;
c) a digitális távoktatáshoz feltétlenül szükséges eszközök biztosítása gyermekes családok
részére, így különösen táblagép (tablet);
d) tűzifa;
e) kisebb fürdőszoba kialakítása vagy felújítása;
f) szociális étkeztetés – hosszabb időtartamra történő – befizetése;
g) legalább 20-30 ezer forintos élelmiszercsomag biztosítása;
h) gázpalack cseréje; vagy
i) fertőtlenítő, tisztálkodó, tisztítószerek biztosítása.
A megállapodás 6. pontja szerint Adományozó nyilatkozik, hogy az adomány összegének
felhasználásáról való döntéshozatali eljárásba kéri az alábbi személyek részvételének
biztosítását:
a)
b)
c)
d)
e)

Takács Zsolt polgármester,
Pál Zsolt alpolgármester,
Varga Sándor helyi önkormányzati képviselő,
Hohnerné Koncsag Mónika családgondozó, és
Hohn Krisztina országgyűlési képviselő.

A szociális rendelet 12. § - 16. §-a szabályozza a rendkívüli települési támogatás feltételeit.
A 15.§ (1) bekezdése értelmében a rendkívüli települési támogatás összege gyermeket nem
nevelő kérelmező esetén 1.000-10.000,-Ft, gyermeket nevelő kérelmező esetén 1.000-20.000,Ft. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy méltányosságból gyermeket nem nevelő
kérelmező esetén 5.000-20.000,-Ft összegű, gyermeket nevelő kérelmező esetén 5.000-25.000,Ft összegű rendkívüli támogatás állapítható meg.
A megállapodás teljesítése érdekében, a támogatási célokat figyelembe véve a szociális
rendelet módosítása szükséges az előterjesztés 1. sz. melléklet szerint, hogy a fenti támogatási
maximumnál magasabb összegű ellátást is meg lehessen állapítani.
Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel képviselő-testületi ülés
tartására nincs lehetőség. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4). bekezdése értelmében
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. A polgármester döntését a képviselő-testülettel folytatott előzetes
egyeztetést követően, valamint jelen esetben – az Adományozó által megjelölt – a közcélú
adomány szétosztásában részt vevő személyek véleményének figyelembevételével hozza meg.
Mánfa, 2020. május 7.

Takács Zsolt
polgármester

1. számú melléklet

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
__./2020. (___.___) önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Mánfa község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe,
45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115.
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
az alábbi 16/A. §-szal egészül ki:
16/A. §

(1) A 12-16. §-ban foglaltakon kívül a közcélú adomány összegének felhasználására
létrejött munkacsoport javaslatára a polgármester egyedi döntéssel is megállapíthat
rendkívüli települési támogatást - különös méltánylást érdemlő körülmények
figyelembevételével, pénzbeli vagy természetbeni formában - az önkormányzat közcélú
adomány terhére rendelkezésére álló forrása erejéig.
(2) A 16/A. § alapján megállapított rendkívüli települési támogatás az egy naptári éven
belül legfeljebb 3 alkalommal adható rendkívüli település támogatáson felüli
támogatásnak minősül.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mánfa, 2020. május 7.
Takács Zsolt
polgármester

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS
1.§
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2020. (IV.9.) sz. határozatával közcélú
adomány elfogadásáról döntött, és az erre vonatkozóan aláírt megállapodásban foglaltak, így
különösen az adományozó által meghatározott, és a képviselő-testület által elfogadott
felhasználási feltételek teljesítése érdekében a települési támogatásokról, valamint a szociális
és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletben foglalt
támogatási feltételek kiegészítése indokolt.
2.§
Általános hatályba léptető rendelkezés.

