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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.) Kt.
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a Képviselő-testület 2011. december 9-i ülésén 
módosította. A Veszprém Megyei Kormányhivatal észrevétele alapján akkor a Rendelet 3. §-
ának szövege kiegészült azzal a mondattal, hogy az önkormányzat a lakásfenntartási
támogatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szabályai szerint nyújtja. A Rendelet újabb módosítását egyrészt az Szt. és
az ellátások folyósításának rendjét szabályozó kormányrendelet 2012. január 1-jén életbe
lépett változásai, másrészt pedig az önkormányzat költségvetése teszi szükségessé a
későbbiekben, az elkövetkező évek folyamán. 

Általános indokolás

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvény, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 2012. január 1-jén életbe lépett rendelkezései szerint a
lakásfenntartási támogatással kapcsolatos ügyintézés a települési önkormányzat hatásköréből 
a jegyző hatáskörébe került át.  

A Képviselő-testület 2011. szeptemberi ülésén döntött arról, hogy nem kíván a normatív 
jogcímen megállapítható lakásfenntartási támogatás mellett helyi lakásfenntartási támogatást
is nyújtani, ezért hatályon kívül helyezte a Rendelet lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
rendelkezéseit.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyelete jelezte, hogy álláspontjuk
szerint a Rendelet szövegének még abban az esetben is tartalmaznia kell utalást az



önkormányzat részéről a lakásfenntartási támogatás nyújtására, ha helyi lakásfenntartási 
támogatást az önkormányzat nem biztosít.

A Képviselő-testület a 2011. december 9-i ülésén a Rendelet 3. §-át kiegészítette azon 
mondattal, hogy az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást az Szt. 38.§ és 39. §-ban
meghatározott feltételei szerint nyújtja. Tekintettel arra, hogy a lakásfenntartási támogatással
kapcsolatos hatáskör az Szt. 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása alapján jegyzői 
hatáskörbe került át, a Rendelet szövegében okafogyottá vált az önkormányzat által
decemberben beiktatott rendelkezés, ezért azt törölni szükséges. (A jogszabályváltozás miatt a
tavaly szeptemberi rendeletmódosítás előtt megállapított és jelenleg is folyósított helyi 
lakásfenntartási támogatásokat legfeljebb 2012. március 31-ig lehet nyújtani. Az ügyfelek ezt
követően a jegyzői hatáskörben nyújtott normatív lakásfenntartási támogatásra lesznek 
jogosultak.)

A 2012. évi költségvetés tervezésekor megállapítást nyert, hogy az önkormányzat saját
vállalása alapján méltányossági jogcímen nyújtott rendszeres szociális juttatások legnagyobb
összegét a méltányossági ápolási díjak teszik ki.

Az Szt. 41. § (1) bekezdése alapján ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a
hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan
beteg 18 év alatti hozzátartozó ápolását végzi. Az Szt. 41. § (2) bekezdése alapján az ellátást a
települési önkormányzat jegyzője folyósítja.  

Az Szt. 44. §-a alapján az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott összeg, 2012. évben 29.500.- Ft/hó. Az Szt. 43/A. §-a szerinti fokozott ápolást
igénylő személyeket ellátó igénylők ezen összegnél magasabb, 38.350.- Ft/hó ápolási díjra 
jogosultak.

Az Szt. 41-43/A. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a jegyző köteles 
megállapítani normatív jogcímen a kérelmezőnek az ápolási díjat. Az ápolási díj összegét – 
tekintve, hogy szolgálati időre jogosító ellátás – 27%-os járulékfizetési kötelezettség terheli. 
A jegyző által nyújtott normatív ápolási díj költségeihez a központi költségvetés 75%-os 
támogatást nyújt, a kiadások 25%-a az önkormányzat költségvetését terheli.

Az Szt. 43/B. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete – az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén – ápolási díjat állapíthat meg annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

Tapolca Város Önkormányzata saját vállalása alapján, élve az Szt. 43/B. §-a szerinti
felhatalmazással, a normatív ápolási díj mellett méltányossági jogcímen igénybe vehető 
ápolási díjat is biztosít. A Rendelet 17. és 18. §-a tartalmazza a méltányossági jogcímen
megállapítható ápolási díjra való jogosultság feltételeit. A méltányossági ápolási díj összege
az Szt. 44. § (1) bekezdés c) pontja alapján legalább a 29.500.- Ft alapösszeg 80%-a, azaz
23.600.- Ft havonta. A Rendelet 17. § (6) bekezdése alapján azonban az ellátás összege ennél
magasabb is lehet, legmagasabb összege az öregségi nyugdíjminimum 150%-a, azaz 42.750.-
Ft/hó is lehetne.

A méltányossági jogcímen megállapított ápolási díj pontos összege minden ügyben a
kérelmező család jövedelmi és szociális helyzetétől függően került megállapításra, tehát 



esetenként változik. A méltányossági alapon nyújtott ápolási díjat szintén terheli 27%
járulékfizetési kötelezettség.

A méltányossági ápolási díj az önkormányzat saját vállalása alapján, helyi rendeletében
megállapított különös méltánylást érdemlő feltételek fennállása esetén biztosított ellátás, így 
az e jogcímen folyósított ápolási díj teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli,
ehhez támogatás nem igényelhető. 

Normatív jogcímen jelenleg 57 fő kap ápolási díjat, közülük 23 fő fokozott ápolást igénylő 
személyt ápol. Méltányossági jogcímen 27 fő részesül jelenleg ápolási díjban. 

A 2012. évi költségvetési tervezet az előző évek tendenciájának megfelelően kis volumenű 
emelkedéssel számol a normatív jogcímen nyújtott ellátások tekintetében. A tervezet ezért 25
fő fokozott ápolást igénylő személy után adott normatív ápolási díj és 38 fő normatív ápolási 
díjra jogosult ügyfél alapul vételével készült.

A 2012-es költségvetési tervezet ápolási díj folyósításával járó kiadásait az alábbi táblázat
tartalmazza:

Ápolási díj fő Bruttó összeg
eFt

Visszatérítés
75%

Nettó összeg
eFt

Állami
támogatás

Normatív
Szt. 41. § (1) bek.
(m.bér)

38 13 452 10 089 3 363 10 089

Járulék 27% 3 623 2 724 308 2 724
Normatív
Szt. 43/A § (1)
bek. fokozott
ápolás

25 11 505 8 628 2 877 8 628

Járulék 27% 3 106 2 329 777 2 329
Méltányossági 27 9 558 0 9 558 0
Járulék 27% 2 581 0 2 581 0
Normatív
összesen

63 31 686 23 770 7 325 23 770

Méltányossági
összesen

27 12 139 0 12 139 0

A táblázatból megállapítható, hogy a normatív jogcímen 63 fő – akik közül 25 fő számára a 
magasabb összegű ellátás lett tervezve a fokozott ápolást igénylő ellátott után – részére 
biztosított ápolási díj, plusz az ellátás után fizetendő 27%-os járulék 7.325.000.- Ft nettó 
kiadást jelent az önkormányzatnak az idei évben. A központi költségvetés ezen ellátás
költségeinek 75%-át, azaz 23.770.000.- Ft-ot visszatéríti.

A 27 fő részére méltányossági jogcímen folyósított ápolási díj és járulékai összesen 
12.139.000.- Ft-ot kiadást jelentenek. Mivel ez az önkormányzat által megállapított és
biztosított ellátás, ehhez a költségvetés támogatást nem nyújt.

Az idei év költségvetési helyzete előrevetíti, hogy az önkormányzat az Szt. előírásai alapján 
normatív jogcímen kötelezően biztosítandó ápolási díj, plusz a járulék 25%-os önrészén felül 



nem tudja tovább biztosítani az ügyfelek számára a méltányossági jogcímen adható ápolási
díjat. Javasoljuk ezért, hogy a Képviselő-testület a helyezze hatályon kívül a Rendelet ápolási 
díjra vonatkozó rendelkezéseit. A jelenleg méltányossági ápolási díjban részesülő 27 fő 
ellátását a soron következő felülvizsgálatkor lehet megszüntetni, folyamatosan.  

Természetesen a Képviselő-testület bármikor dönthet úgy, hogy ezt az ellátási formát 
visszaállítja, előirányzatot biztosítva hozzá. 

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet 3. §-a módosul oly módon, hogy a 2011. decemberében a lakásfenntartási
támogatás nyújtásával kapcsolatban bekerült mondat törlődik, tekintettel arra, hogy a hatáskör 
a jegyzőhöz került át. 

2. §-hoz

Hatályon kívül helyezi a Rendelet szövegének az ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseit.

3. §-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 …../2012. (__.__.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

.

Tapolca, 2012. január 30.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2012. ( ) 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 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, a 32. § (3)
bekezdésében és a 43/B. §-ában 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.”

2. §

Hatályát veszti az R. 17-18. §-a.

3. §

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

Tapolca, 2012. február 17.

 Császár László      Ughy Jenőné 
  polgármester          aljegyző


