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- a Közgyűléshez -

a szociális rászor ultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015. {II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
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Jegyzői

Az előte rj esztést véleményezi :
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociá lis, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvényének XIX. Cikk (1) és (2) bekezdése alapján Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson . Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más
rászorulók esetében a szociá lis intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.), va lamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), az
ezekhez kapcsolódó Kormányrendeletek és egyéb kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák az állam és az
önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások
formáit, s az ellátásokra való jogosultság feltételeit.
A szociális ellátórendszer működtetése mellett az Önkormányzat a szektor céljainak előmozdítását
pályázatok, projektek megvalósításával is igyekszik elősegíteni. Ennek jegyében kerül sor a Közösen a
kiútért" című, TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.
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A projekt átfogó célja Nyíregyhá za lesza kadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein é lők
közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javulnak. A projekt specifikus céljai között szerepel a javuló foglalkoztathatóság elérése. A
hátrányos helyzet mérséklésének egyik eszköze e tekintetben a rendszeres munkajövedelemhez juttatás.
Ennek érdekében javítani kell azokat a képességeket és készségeket, amelyek szükségesek a tartós
munkavállaláshoz, amely nemcsak a háztartások kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete miatt fontos, hanem
az önbecsüléshez, a társadalmi elismertséghez és a példamutatáshoz is nagymértékben hozzájárul.
A projektben megvalósuló képzési és munkaerőpiaci szo lgáltatá si programelem célja tehát a
foglalkoztathatóság komplex javítása a munkaerőpiaci integráció érdekében, melynek célcsoportja a
szegregátumok munkavállalói korú lakossága, kiemelten a nyilvántartott álláskeresők és a
közfoglalkoztatottak. A foglalkoztathatóság javítását célzó komplex programelem keretében egyfelől
képzések megvalósítására kerül sor a célcsoport számá ra, másfelől olyan munkaerőpiaci szolgáltatásokat
biztosít számukra a projekt, amelyek hatékonyan fogják segíteni munkakeresésüket és tartós
munkavállalásukat (pl. info rmációnyújtás, pályaválasztási vagy álláskeresési tanácsadás).Előzetes
felmérések alapján több képzés kerül kiválasztá sra, melyeket az egyéni fejlesztési terveket megalapozó
egyéni szociális szükségletek alapján lehet meghatározni.
A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát megélhetési
támogatással segíti elő az Önkormányzat.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. S.) Korm. rendelet S. melléklet 3.4.5.1.9. pontja alapján az
elszámolható költségnek minősül a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, vagy egyéb, a
célcsoport tagjainak a képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás).
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A jelen előterjesztés tárgyát képező rendeletmódosítás alapján a célcsoport (azaz a Huszár lakótelepen és a
Keleti lakótelepen élők) tagjai segély típusú, havi támogatásban részesülhetnének, 80.000 Ft./fő/hó
összegben. Az előzetes becslések alapján ez mintegy száz fő jogosultat jelentene.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató
tartalmát és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. május 23 .

/
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC-3042-2/ 2019. számú előterjesztéshez
Tájékoztató az

1.

előzetes

hatásvizsgálat

eredményéről

A jogszabály megalkotásának szükségessége

A szociális ellátórendszer működtetése az Önkormányzat közfeladata. A szociális igazgatás céljainak
elérését pályázatok, projektek megvalósításával is elősegíti az Önkormányzat. Ennek jegyében kerül sor a
„Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására,
melynek keretében képzések megszervezésére kerül sor. A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a
célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát megélhetési támogatással segíti elő az Önkormányzat,
tekintettel arra, hogy a potenciális résztvevőket éppen a szociális helyzetük tarthatja vissza attól, hogy a
képzéseken részt vegyenek.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rende let társadalmi hatása, hogy a projekt akcióterületének lakossága a meg l évő hátrányos helyzete
ellenére biztonságosan részt vehet a projekt keretében megvalósuló képzésekben . A projekt költségvetése
jelenleg 51.200.000 forint felhasználására biztosít lehetőséget .
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A hatáskör gyakorlója - a tervezet szerint - átruházott hatáskörben a Polgármester. Az adminisztratív terhek
közé tartozik, hogy a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei előkészítik a döntéseket, folyósítják
a támogatást, továbbá esetlegesen gondoskodnak a visszafizettetésről.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi erőforrások a Hivatalban rendelkezésre
állnak. A kérelmek benyújtásához segítséget nyújthatnak a célcsoport számára a projekt keretében
fog lalkoztatott szociális szakemberek.
V. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendelet alkalmazásához kapcsolódó környezeti és egészségügyi hatás - a Hivatalban az ügyvitel kapcsán
felhasznált irodaszereken kívül - nem mutatható ki.
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