
 
1 

Szociális rendelet módosítása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Megkezdtük – és terveink szerint a novemberi képviselő-testületi ülés tárgyalja – a város 

szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát. Ennek során az önkormányzat 

által nyújtott szociális támogatások közül a rendkívüli települési támogatás esetében merült 

fel a jövedelemhatárok, illetve a támogatás maximális összege emelésének indokoltsága. Ezen 

ellátásra jelenleg csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhatnak 

jogosulttá, és a részükre nyújtott összeg is csekély vásárlóértéket jelent. Egyre többen nem 

férnek bele a nagyon alacsonyan megállapított jövedelemhatárokba, illetve ezért is megnőtt a 

hivatalból adott támogatások száma. Úgy gondoljuk, hogy a lakosság szociális biztonságának 

növelése érdekében nem kellene várnunk a szociális szolgáltatástervezési koncepció 

felülvizsgálatának végére ennek a régóta húzódó problémának a megoldásával vagy 

enyhítésével. 

 

A rendkívüli települési támogatás a kérelmezők nagy részénél természetbeni formában kerül 

megállapításra, vásárlási utalvány, tűzifa, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi 

díjhátralék átvállalás formájában. 

 

A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A 

szabályozás során három különböző jövedelemhatárt alakítottunk ki: gyermeket nevelő, 

gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel 

támogatást kérő kérelmezők részére. A jövedelemhatártól eltérni az igénylő rendkívüli 

élethelyzete, valamint hivatalból indult eljárás esetén lehet.  

 
A szociális rendeletünk szerint kérelmére alkalmanként vagy havi rendszerességgel – 

figyelemmel a kérelmező és családja jövedelmi, szociális rászorultságára – rendkívüli 

települési támogatásban részesíti a polgármester azt az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) gyermeket nem nevelő háztartásban 

- egyedül élő esetében a 175 %-át, 

- két vagy több fős háztartásban a 130 %-át; 

b) gyermeket nevelő háztartásban 

- 2 fős háztartásban a 175 %-át, 

- 3-4 fős háztartásban a 150 %-át, 

- 5 vagy több fős háztartásban a 130 %-át. 

 

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a rendeletben meghatározott kivételekkel 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50 %-a. 
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Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére legfeljebb hat 

hónapra állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melynek havi összege nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

Megjegyezzük, hogy ilyen jellegű „rendszeres” támogatást nem alkalmaztunk, de a lehetőség 

adott. 

 

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén a rendkívüli települési támogatás 

összege jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig terjedhet. 

 

Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásként kérik, a támogatás összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb 

földbetemetési (br. 205.169,- Ft), illetve hamvasztásos temetés (br. 194.756,- Ft) költségeinek 

15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

150 %-át, illetve 10 %-ával, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a 

nyugdíjminimum 151-250 %-a közé esik. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekhez még annyit megjegyzünk, hogy az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege 2008. január 1. óta 28.500,- Ft. 

 

A mellékelt rendelettervezet előterjesztésével javasoljuk a fenti jövedelemhatárok emelését, 

hogy több ténylegesen rászoruló kerülhessen be a támogatottak közé, és a támogatás adható 

maximumának az emelését, hogy a rászorulók valós segítséget kapjanak nehéz 

élethelyzetükben. Kérjük ehhez a Tisztelt Képviselő-testület támogatását! 

     

Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 

előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-

testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosítás 

- társadalmi hatása, hogy valamelyest szélesebb körben és magasabb összegben teszi lehetővé 

a rendkívüli települési támogatáshoz való hozzáférést; 

- gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális 

kiadásai a korábbi keretekhez képest megnövekednek; 

- végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nem jelentős; 

- közvetett egészségügyi következményei kedvezőek, hiszen például a téli hidegben többen 

juthatnak és nagyobb mennyiségű tüzelőhöz, vagy megfelelő ruházathoz, a rászorulók elég 

élelmiszert tudnak beszerezni, illetve ki tudják váltani a szükséges gyógyszereiket; 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy ebben az ügykörben valamelyest növekszik 

az ügyfelek és az ügyek száma; 

- megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a 

jogalkotás elmaradása esetén a jelenlegi feltételek maradnak hatályban, egyre kevesebben 

jutnak támogatáshoz vagy nő a hivatalból adott támogatások száma; 

- alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a 

pénzügyi feltételek az év hátralevő részében biztosítottak, a következő évekre a költségvetés 

tervezésekor biztosítjuk. 

Szentgotthárd, 2016. október 13. 

 

         

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és 32. § (3) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 12. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Kérelmére alkalmanként vagy havi rendszerességgel – figyelemmel a kérelmező és 

családja jövedelmi, szociális rászorultságára – rendkívüli települési támogatásban 

részesíti a (7) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv azt az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában 

az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

a) gyermeket nem nevelő háztartásban  

aa) egyedül élő esetében a 200 %-át,  

ab) két vagy több fős háztartásban a 150 %-át;  

b) gyermeket nevelő háztartásban  

ba) 2 fős háztartásban a 200 %-át,  

bb) 3-4 fős háztartásban a 175 %-át,  

bc) 5 vagy több fős háztartásban a 150 %-át.” 

 

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

 

„(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a 13. §-ban és a 14. §-ban 

szabályozott esetek kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

legfeljebb 90 %-a.” 

 

(3) A rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 

legfeljebb hat hónapra állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melynek havi 

összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 

%-át.” 

 

2. § A rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén a rendkívüli települési 

támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-áig 

terjedhet.” 
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3. § A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

való hozzájárulásként kérik, a támogatás összege azonos a helyben szokásos 

legolcsóbb földbetemetési, illetve hamvasztásos temetés költségeinek 

a) 20 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 200 %-át, 

b) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 201-

300 %-a közé esik.” 

 

4. § Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester  jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év …….. 

hó ….-i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: ……………………….. 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: Megemeli a támogatás feltételéül szabott jövedelemhatárokat, valamint az adható 

támogatás legmagasabb összegét. 

 

2. §-hoz: Kétszeresére emeli a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható 

rendkívüli települési támogatás legmagasabb összegét. 

 

3. §-hoz: Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás feltételéül 

megszabott jövedelemhatárokat megemeli, hogy továbbra is adható legyen ez a 

támogatási forma, mivel egyre kevesebben férnek bele a jelenleg hatályos 

összeghatárokba. Valamelyest emel a hozzájárulás mértékén – a rendkívüli települési 

támogatás adható legnagyobb összegének 12. § (2) bekezdésében eszközölt 

emelésére is tekintettel. 

 

4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. A rendeletmódosítást a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 15. § (1) bekezdés alapján a hatályba lépését követően keletkezett 

tényekre és jogviszonyokra, valamint a hatályba lépését követően megkezdett eljárási 

cselekményekre kell alkalmazni. 

 


