ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére
Tárgy: Szociális rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. augusztus 26-i képviselő-testületi ülésen az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban
lakók lakbér-, víz- és csatornadíj hátralékáról szóló beszámoló kapcsán hozott 191/2015.
számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjában a Képviselő-testület az önkormányzati
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, víz- és csatornadíj hátralékaira tekintettel elrendelte
annak megvizsgálását, hogy a lakhatással kapcsolatos önkormányzati szociális juttatások
esetleges változtatására milyen lehetőségei vannak Szentgotthárd Város Önkormányzatának.
Ennek határidejét a 2015. októberi ülésben jelölte meg a Tisztelt Képviselő-testület.
Ezzel a döntéssel a Képviselő-testületnek nyilvánvalóan a támogatotti kör szélesítése és /
vagy a nyújtott támogatási összeg növelése a célja. Ennek megfelelően kidolgoztunk négy
módosítási lehetőséget a mellékletben található rendeletmódosításban foglaltak szerint. E
négy módosítást be lehet vezetni akár egyszerre, akár csak lépésenként is. Röviden
összefoglalva a lényege:
1. általánosan megemelni a jövedelemhatárt,
2. az „egyedülélők”1 esetén az általánoshoz képest megemelni a jövedelemhatárt,
3. megemelni a támogatás mértékét,
4. emelni az elismerhető lakásnagyság mértékén.
Javasoljuk tehát az általános jövedelemhatárnak a nyugdíjminimum 250 %-áról 270 %-ára
emelését, egyfős háztartás esetén viszont 290 %-ában állapítanánk meg (jelenleg ilyen
megkülönböztetéssel nem élünk). A támogatás mértékét a jelenlegi 2500 és 5000 Ft közötti
összegről 3000 és 6000 Ft közötti összegre emelnénk, az elismerhető lakásnagyságot pedig
minden kategóriában 5-5 m2-rel emelnénk.
Mindezen intézkedések hatására joggal remélhetnénk, hogy a ténylegesen rászoruló
személyek jogosultak lesznek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatásra, miközben jövő évi költségvetésünkben sem okoz mindez
jelentős kiadás-növekedést. A tervezett változások pozitív döntés esetén 2016. január 1-jétől
lépnének hatályba.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy
előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselőtestület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek társadalmi
hatása hogy szélesebb körben és kissé magasabb összegben teszi lehetővé a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatáshoz való
hozzáférést.
Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális
kiadásai a korábbi keretekhez képest megnövekednek.
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A szociális törvény értelmező rendelkezése szerint egyedülélő az a személy, aki
egyszemélyes háztartásban lakik.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, hogy a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében
rendeletünk megköveteli a lakókörnyezet rendezettségét, így a jogosultak körének a bővítése
ezen a téren is pozitív hatással lehet.
Egészségügyi következménye egyébként nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy ebben az ügykörben növekszik az ügyfelek
és az ügyek száma.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A 191/2015. számú Képviselő-testületi határozat 2. pontja rendelte el a
2015. októberi képviselő-testületi ülésig annak megvizsgálását, hogy a lakhatással kapcsolatos
önkormányzati szociális juttatások esetleges változtatására milyen lehetőségek vannak. A
jogalkotás elmaradása esetén a jelenlegi feltételek maradnak hatályban.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak, a pénzügyi feltételeket a 2016. évi költségvetés tervezésekor biztosítjuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szándéka szerint fogadja el a szociális rendelet
módosítását!
Szentgotthárd, 2015. október 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

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 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedülélő személy esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290 %-át, és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”
2. § A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik: 40 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik: 50 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik: 60 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik: 70 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.”
3. § A rendelet 7. § (3) bekezdésében a „legalább 2500 forint, és legfeljebb 5000 forint”
szövegrész helyébe a „legalább 3000 forint, de legfeljebb 6000 forint” szöveg lép.
4. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év ……..
hó ….-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: ………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Indokolás
a rendelet tervezet
1. §-ához: Megemeli a támogatás egyik feltételének számító jövedelemhatárt, továbbá
egyedülélők esetén méltányosabb jövedelemhatárt állapít meg.
2. §-ához: Minden kategóriában 5 m2-t emel a támogatás másik feltételének számító
elismerhető lakásnagyságon.
3. §-ához: A támogatás mértékét emeli úgy, hogy nagyobb összegben állapítja meg a
minimálisan és a maximálisan adható támogatást.
4. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés. A módosuló szabályokat a folyamatban lévő ügyekre
is alkalmazni rendeli.

