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Meghívott: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.) Kt. rendelet
módosítása a Veszprém Megyei Kormányhivatal észrevételei alapján ismételten szükséges.
Az ajánlás szerint a Rendeletben szabályozni kell a lakásfenntartás helyi szabályait, szükséges
továbbá a Rendelet szövegének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szabályozásához igazítani. A Szoctv. ugyanis néhány
ellátás esetén az egyedül élők számára enged a főszabálynál kedvezőbb szabályozást, 
rendeletünk szövege viszont minden esetben az egyedülállókra állapít meg magasabb összegű 
jövedelemhatárt az ellátásra való rászorultság tekintetében.

Általános indokolás

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.) Kt.
rendeletet a Képviselő-testület 2011. szeptemberében módosította. Akkori ülésén a Képviselő-
testület arról döntött, hogy a normatív támogatás mellett – tekintettel arra, hogy a jogosultak
köre jelentősen bővült – helyi szinten lakásfenntartási támogatást nem nyújt sem önálló, sem a  
normatív támogatást kiegészítő támogatásként. A rendelet lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó rendelkezései ezért hatályon kívül lettek helyezve. A Veszprém Megyei
Kormányhivatal azonban arra hívta fel a figyelmünket, hogy a képviselő-testület 
mindenképpen szabályozni köteles a témakört.



Szükséges továbbá a rendelet módosítása azért is, mert a Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala a 2011. november 16-án tartott szakmai értekezleten felhívta a figyelmet arra,
hogy a Szoctv. egyes támogatási formáknál az egyedülélőkre, másoknál pedig az 
egyedülállókra tartalmaz kedvezőbb szabályozást. Elhangzott, hogy az önkormányzatok 
konzekvensen csupán az egyedülállókra vonatkozóan szabályoznak a főszabálynál 
kedvezőbben, szükséges ezért az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 

A Szoctv. 4. § (1) bekezdése e) pontja szerint egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes 
háztartásban lakik. A 4. § (1) bekezdés l) pontja szerint egyedülálló az a személy, aki
hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a normatív lakásfenntartási 
támogatás mellett – tekintve, hogy ezen támogatásra mindazok jogosultak, akik háztartásában
az egy háztartási egységre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem
haladja meg -, nem ad helyi lakásfenntartási támogatást sem önálló, sem a normatív
támogatást kiegészítő támogatásként.  Erre tekintettel az R. lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó 15. és 16. §-át hatályon kívül helyeztük. A Veszprém Megyei Kormányhivatal
álláspontja viszont az, hogy az önkormányzat szabályozni köteles. Javasolta, hogy a Rendelet
szövege annyit mindenképpen tartalmazzon, hogy a lakosság az Szoctv. rendelkezései szerint
részesül lakásfenntartási támogatásban. A Rendelet tehát visszautal a központi szabályozásra,
a rendelkezés beépítése többletköltséggel nem jár az önkormányzat számára.

2. §-hoz

Az átmeneti segély szabályozása során az R. az egyedülállók esetében állapította meg az
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200%-át jogosultsági jövedelemhatárként. A
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának felhívására az R. szövege
összhangba kerül a Szoctv. szövegével oly módon, hogy az átlagnál kedvezőbb, 200%-os 
jövedelemhatár egyedülállók helyett egyedülélőkre fog vonatkozni. Ez egyébként 
nyilvánvalóan szűkebb kategória, mint az egyedülállóké, hiszen az például az az özvegy 
családi állapotú személy, aki nagykorú gyermekével lakik együtt, az egyedülálló ugyan, de
nem egyedül élő. 

3. §-hoz

A közgyógyellátásra jogosultság szabályozásánál is – az átmeneti segélyéhez hasonlóan – az
egyedülélőkre lehet magasabb jövedelemhatárt megállapítani. 

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék!



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és a …../2011. (__.__.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

.

Tapolca, 2011. november 28.

Császár László
polgármester s.k.



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2011. ( ) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-
ban, a 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37/A § (1) és (3) bekezdésében, a 38. §
(9) bekezdésében, 43/B §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. § (3) bekezdésében, és a 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a Szoctv.,
valamint a Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni. Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. § és 39. §-ban
meghatározott feltételek szerint nyújtja.”

2. §

Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Átmeneti segélyben részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került 
család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át.” 

3. §

Az R. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

{A jegyző kérelemre méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak 
a szociálisan rászorult személynek, akinek}

„a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, és havi 
rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20%-át.”



4. §

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2011. december 9.

 Császár László      Ughy Jenőné 
 Polgármester s.k.       aljegyző s.k.


