
  

                      
  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                 
                                 
                                 

  

 
                                 
                                 
  

 

                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    Javaslat a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

                                 
                                 

                        
                                 

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                                 
                                 

                        
                                 

    Bodorkós Ferenc polgármester 
    Kissné Sághi Rita igazgatási előadó 
                                 
                                 

                        
                                 

    Módosító rendelettervezet 
Előzetes hatásvizsgálati lap 

                                 
                                 
                                 

                   
                                 

    A módosító rendelettervezetet Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                 
                                 

                   
                                 

    nyílt szavazás, a módosító rendelet elfogadásához – figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint felének) 
igen szavazata szükséges. 

                                 
                                 
                                 

  Gencsapáti, 2017. január 16.                 
                                 
                                 

                (: Bodorkós Ferenc s.k. :)      
                  polgármester        
                                 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 
átfogóan módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a 
továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényt.  
A módosítást követően 2015. március 1-jétől az Szt. csak az állam által – a járási intézményrendszer 
útján - kötelezően nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat és ellátási formákat szabályozza.  
majd.  
E körbe tartozik: 

o az időskorúak járadéka,  

o az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás),  

o az ápolási díj,  

o az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint  

o az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
 
A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma 
megszűnt, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra vált jogosulttá.  
Kikerült az Szt.-ből a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás.  
 
 

A szociális ellátásban bekövetkezett változások lekövetése érdekében Gencsapáti Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 26-i testületi ülésén fogadta el a szociális 
ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), melyben 
rendszeres és rendkívüli települési támogatási formákról határozott.  
 

2015. március 1-től az önkormányzatok által biztosított ellátások:  
 

1. Rendkívüli települési támogatás – a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
nyújtott támogatások 

a) települési létfenntartási támogatás, 

b) települési gyógyszertámogatás, 

c) települési temetési támogatás, 

d) szociális étkeztetés térítési díjának átvállalása. 
 

2. Rendszeres települési támogatási formák: 
a) települési létfenntartási támogatás, 
b) települési ápolási támogatás, 
c) óvodai, iskolai étkezési térítési díj átvállalása, 
d) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalása. 

 
 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése a települési támogatás megállapításával, a kérelem elutasításával, az 
ellátás folyósításával, az ellátás felülvizsgálatával és megszüntetésével kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket a polgármesterre ruházta.  
 

 
 



  

A települési támogatás megállapításával kapcsolatos kérelmek elbírálása során többször 
szembesültem azzal, hogy a rendkívüli élethelyzetbe került, idős, egyedülálló, beteg és támogatásra 
érdemes személyek számára nem biztosíthattam támogatást, mert a családban az egy főre jutó 
jövedelem meghaladta a Rendeletben szigorúan és alacsony mértékben meghatározott 
jövedelemhatárt.  
 
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület mind a rendszeres, mind a rendkívüli 
települési támogatások esetén – az előterjesztésben szereplő mértékben – emelje meg a 
Rendeletben szereplő jövedelemhatárt.  
A módosítás nem igényelne jelentősebb önkormányzati költségvetési forrást, a központi 
költségvetésből a szociális feladatok ellátására biztosított támogatás biztosítja a támogatások 
fedezetét.   
 
 
 

A módosító rendelettervezetet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem és kérem az előterjesztés 
megvitatását, és a módosító rendelettervezet elfogadását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A szociális ellátásokról szóló 5/20115. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 
  
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  
  
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  
 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

 ab) környezeti és egészségi következményeit,  

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

 



  

 

 
 

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye 
 

A szabályozás hiánya jogsértést nem eredményezne, a rendelettervezet a hatályos 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza, a 
rászoruló és támogatásra érdemes személyek támogatási kérelmének kedvező elbírálása és támogatásban részesítése érdekében.  
 

Az Önkormányzati rendelet hatásai 

 
Társadalmi hatások: Az elsődleges cél, hogy az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben 

foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva társadalmi 
rétegek közötti különbségek csökkentését, a hátrányos helyzetű személyek további 
lecsúszásának megakadályozását. 

 
Gazdasági és költségvetési hatások: A módosítás nem igényelne jelentősebb önkormányzati költségvetési forrást, a központi 

költségvetésből a szociális feladatok ellátására biztosított támogatás biztosítja a támogatások 
fedezetét.   

 
Környezeti és egészségügyi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

 
Adminisztratív hatások:  A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet nem eredményez, a végrehajtáshoz 

szükséges személyi állomány biztosított.  
 
 
 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásához az Önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik.  

 
 

 
 
 
 



  

 
 

Rendkívüli települési támogatás 

 Hatályos rendelkezések alapján Módosítást követő rendelkezések 

 Jövedelemhatár  

Támogatás maximális összege 
Jövedelemhatár  

Támogatás maximális összege 
 Családban élő Egyedül élő Családban élő Egyedül élő 

Települési létfenntartási támogatás  65.000,- Ft 70.000,- Ft 40.000,- Ft 85.000,- Ft 98.000,- Ft 40.000,- Ft 

Települési gyógyszertámogatás 65.000,- Ft 70.000,- Ft 25.000,- Ft 85.000,- Ft 98.000,- Ft 25.000,- Ft 

Települési temetési támogatás 85.500,- Ft 85.500,- Ft 35.000,- Ft 100.000,- Ft 110.000,- Ft 35.000,- Ft 

Szoc. étkeztetés térítési díjának átvállal. 46.000 Ft 

60.000 Ft 

100 % 

50 % 

60.000 Ft 

75.000 Ft 

100 % 

50 % 

 
 

Rendszeres települési támogatás 

 Hatályos rendelkezések alapján Módosítást követő rendelkezések 

 Jövedelemhatár  

Támogatás maximális összege 
Jövedelemhatár  

Támogatás maximális összege 
 Családban élő Egyedül élő Családban élő Egyedül élő 

Települési lakásfenntartási támogatás  70.000,- Ft 75.000,- Ft 50.000,- Ft alatt 7.000,- Ft 

50001 - 65.000,- Ft – 5.000,- 
Ft 

65.001,- Ft-tól 4.000,- Ft 

90.000,- Ft 95.000,- Ft 50.000,- Ft alatt 7.000,- Ft 

50001 - 65.000,- Ft – 5.000,- 
Ft 

65.001,- Ft-tól 4.000,- Ft 

Települési ápolási támogatás 57.000,- Ft 23.600,- Ft 65.000,- Ft 28.500,- Ft 

Óvodai, iskolai térítési díj átvállalása 65.000,- Ft 

70.000,- Ft 

100 % 

50 % 

85.000,- Ft 

95.000,- Ft 

100 % 

50 % 

Hulladékgazd. közszolg. díj átvállalása 71.250,- Ft 85.500,- Ft  85.000,- Ft 95.000,- Ft  

 



  

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

../2017. (I.20.) önkormányzati rendelete 
 

 

A szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 
256. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 
48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) 
bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában és 134/E. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi, Közművelődési, Sport és Civil szervezetek 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
 

1. § 
 

A szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 
Rendelet) 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „7. § (2) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó jövedelem a 85.000,- Ft-ot, egyedül élő 
esetén 98.000,- Ft-ot nem haladja meg." 

 
 
 

2. § 
 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „9. § (1) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki gyógyszer-

kiadásaira tekintettel időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és akinek a 
háztartásában az egy főre jutó jövedelem 85.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén 
a 98.000,- Ft-ot nem haladja meg, ha a háziorvosa által kiállított igazolás 
alapján a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az 5.000,- Ft-ot.” 

 
 
 

3. § 
 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

  „10. § (1)  Települési temetési támogatásra jogosult az a személy, aki a temetés 
költségeit viselte, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a 
100.000,- Ft, egyedül élő esetén a 110.000,- Ft-ot nem haladja meg.” 

    
 



  

4. § 
 

A Rendelet 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „10/A. § (1) Az Önkormányzat természetben nyújtott támogatásként – rendkívüli 
élethelyzet fennállása esetén – a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj  

 

  a) teljes összegét átvállalja, ha az egy főre jutó jövedelem a 60.000,- Ft-
ot,  

 

  b) 50 %-át vállalja át, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
75.000,- Ft-ot.”  

 
 
 

5. § 
 

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

  „11. § (2) Települési lakásfenntartási támogatásra, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem 90.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén 95.000,- Ft-ot nem haladja 
meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” 

 
 
 

6. § 
 

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „12. § (2) A kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha 
 

 a) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem 65.000,- Ft-ot, egyedül élő 
esetén 70.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az ápolási díjat igénylő 
hozzátartozón kívül nincs az ápolt személy családjában olyan személy, 
aki az ápolási, gondozási feladatok ellássa, és  

 

 b) a 18 életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása az 
Önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás igénybevételével, 
vagy a családon belül elvárható segítséggel nem biztosítható.” 

 
 
 

7. § 
 

A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „12. § (3) Az ápolási díj havi összege: 28.500, Ft.” 
 
 
 

8. § 
 

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 "13. § (1) Az Önkormányzat természetben nyújtott támogatásként az óvodai és iskolai 
ellátásért fizetendő térítési díj 

 

  a) teljes összegét átvállalja, ha a gyermeket gondozó családban ez eg főre 
jutó havi jövedelem 85.000,- Ft-ot ; 

 

  b) 50 %-át átvállalja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó 
havi jövedelem 95.000,- Ft-ot nem haladja meg.”  

 



  

9. § 
 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
 

 "14. § (1) Kérelemre teljes mértékben elengedhető a fizetendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj azon 65 feletti házaspároknak, illetve egyedül élő, vagy 
egyedül álló személyeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem a 85.000,- Ft-ot, egyedül élőnél és egyedül állónál a 95.000,- Ft-ot 
nem haladja meg. 
Házaspároknál mindkét fél esetén feltétel a 65 év feletti életkor.” 

 
 
 

10. § 
 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Gencsapáti, 2017. január 19. 
 
 
 

 (: Bodorkós Ferenc :)  (: Dr. Görög István :)  
 polgármester  jegyző  

 
 
Kihirdetési záradék: 
 

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 
(III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján 2017. január 20-án kihirdetésre került. 
 
 
 

 (: Dr. Görög István :)  
 jegyző  
 

 


