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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. augusztus 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata a 2015. február hó 23-i ülésén alkotta meg a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások 

térítési díjáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Helyi Rendelet). Azért 

láttuk célszerűnek új rendelet megalkotását, mert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által teljesen új alapokra helyezett szociális támogatási 

rendszer 2015. március hó 1-től nagymérvű változást eredményezett az önkormányzatok szociális feladat- 

hatásköre tekintetében. 

 

A Képviselő-testületnek a Helyi Rendelet módosítására teszünk javaslatot, az alábbiakban részletesen 

kifejtettek alapján.  

 

A rendelet elfogadása során jeleztük, hogy a magánszemélyek helyi adófizetésével kapcsolatos támogatás 

2015. év második felében kerül szabályozásra, amit az alábbi normaszöveg szerint javaslunk: 

 

„16/A. Kommunális adó támogatás 

56. § 

(1) Azon személyek vagy családok esetében, akik a magánszemélyek kommunális adó fizetési 

kötelezettséggel összefüggésben kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, kérelemre támogatás nyújtható 

úgy, hogy az önkormányzat átvállalja az egyébként fizetendő adó összegének 50 %- át.  

(2) Kommunális adó támogatás akkor nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg  

a. család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

b. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,  

és a kérelmező vagy családtagja az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján hátralékkal 

nem rendelkezik. 

(3) A támogatás egy adóévre szól, a kérelmeket a tárgyévre vonatkozóan március hó 16. napjától 

április hó 15. napjáig lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. E 

határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás összegét az adóalany adószámlájára kell átutalni.  

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 2015-ben az év második felére vonatkozó kérelem 

terjeszthető elő, melyet 2015. szeptember hó 15-től 2015. október hó 15. napjáig lehet benyújtani. 
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E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás összege a második félévben fizetendő adó 

összegének 100%-a.”  

 

A kommunális adó támogatás a Helyi Rendelet „egyéb szociális ellátások” alcím alatt kerül 

szabályozásra. E fejezet 55. és 56. §-ai szabályozzák a közművesítési támogatást, amely a módosítást 

követően az 55. § (1) és (2) bekezdései lesznek, a 16/A. alcím 56. §-a fogja tartalmazni a kommunális adó 

támogatás szabályait. 

  

A kommunális adó támogatást természetbeni támogatásként, a jegyző feladat- és hatásköreként javasoljuk 

szabályozni.  

 

Az ügyintézés során tapasztaltak alapján javasoljuk a települési támogatáson belül megállapítható 

önkormányzati segély és az egyéb szociális támogatások között szabályozott otthoni szakápolás 

jövedelemhatárainak emelését.  

 

A Helyi Rendelet 46. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati segély akkor nyújtható, ha az egy főre 

számított havi jövedelem nem haladja meg család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

E jövedelemhatárt javasoljuk család esetén 150%-ra (42.750 Forint), egyedül élő esetén 200%-ra 

(71.250 Forint) emelni. 

 

Az otthoni szakápolás jövedelemhatárai az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

több ülésén felülvizsgálatra kerültek, a Helyi Rendelet megalkotása során emelés is történt, azonban így is 

maradt egy jelentős betegkör, - amely tagjai előrehaladott életkorúak - akinek nagy szükségük lenne a 

támogatásra, de jövedelmük nagysága miatt nem tudják azt igénybe venni.  

Jelenleg a Helyi Rendelet 53. § (4) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

 

„53. § (4) A támogatás mértéke: 

a) a megállapított látogatási díj 100 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át, 

b) a megállapított látogatási díj 75 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

c) a megállapított látogatási díj 50 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át 

nem haladja meg.” 
 

E természetben nyújtott támogatás célcsoportját az egészégi állapotukban károsodott személyek alkotják, 

ami különös méltánylást érdemel. Az egy főre számított jövedelem vonatkozásában az alábbi változásokat 

javasoljuk a Helyi Rendelet 53. § (4) bekezdésének helyébe: 

 

„53. § (4) A támogatás mértéke:  

a)  a megállapított látogatási díj 100 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  150%-át, 

b) a megállapított látogatási díj 75 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

c) a megállapított látogatási díj 50 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  250%-át 

nem haladja meg.” 
 

Az előzetes számítások szerint a jövedelemhatár emelését követően is elegendő a 2015. évi 

költségvetésben az otthoni szakápolás jogcímén tervezett összeg. A számításkor figyelembe vettük, hogy 

különös méltánylást érdemlő esetben a Helyi Rendelet 53. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a lesz a jövedelemhatár.                       
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

 

A tervezett rendeletmódosításnak társadalmi és gazdasági hatása, hogy a lakosság magasabb számban 

segíthető egy új ellátás bevezetésével, illetve a már szabályozott ellátások jövedelemhatárainak 

emelésével. Költségvetési hatás a szociális pénzeszközökből a 2015-ös évre tervezett összegek optimális 

felhasználása. A rendelet módosítása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A 

tervezett módosítás értelmében, a kommunális adó támogatás vonatkozásában az adminisztratív terhek 

minimálisan nőnek. A jogszabály megalkotására az önkormányzatnak kötelezettsége nincs. A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az eddigiek szerint adottak.   

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat és az előterjesztéshez mellékelt 

rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.  

 

Békés, 2015. augusztus 18. 

 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                                 polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/….. (… … )  

önkormányzati rendelete 

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT 

ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL  

 

szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 

26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésének b) pontjában és 

(2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési 

díjáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdésének 

b) pontja a következő h. alponttal egészül ki: 

„h. kommunális adó támogatás.”  

 

2. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„5. § (3) e) kommunális adó támogatás.” 

 

3. § A Rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„46. § (1) Önkormányzati segély nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:  

a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.” 

 

4. § A Rendelet 52. §-a a következő d) ponttal egészül ki: 

„52. § d) kommunális adó támogatást.” 

 

5. § A Rendelet 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„53. § (4) A támogatás mértéke: 

a) a megállapított látogatási díj 100 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

b) a megállapított látogatási díj 75 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

c) a megállapított látogatási díj 50 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre számított 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 

nem haladja meg.” 

 

6. § A Rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„55. § (1) Azon személyek vagy családok, akik ingatlanuk közművesítése (ivóvíz, szennyvízbevezetés, út, 

útalap építés) miatt nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, és családjukban az egy főre számított jövedelem 

nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén annak 150 

%-át, közművesítési támogatásban részesülnek.  

(2) A támogatás mértéke a közművesítés számlával igazolt költségeinek 30%-a, melyet az önkormányzat 

közvetlenül utal a számlát kibocsátó szolgáltató által megadott számlaszámra.” 
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7. § A Rendelet az 55. §-t követően a következő 16/A. alcímmel egészül ki:  

„16/A. Kommunális adó támogatás 

56. § (1) Azon személyek vagy családok esetében, akik a magánszemélyek kommunális adó fizetési 

kötelezettséggel összefüggésben kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, kérelemre támogatás nyújtható úgy, 

hogy az önkormányzat átvállalja az egyébként fizetendő adó összegének 50 %- át.  

(2) Kommunális adó támogatás akkor nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja 

meg  

a. család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

b. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,  

és a kérelmező vagy családtagja az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján hátralékkal nem 

rendelkezik. 

(3) A támogatás egy adóévre szól, a kérelmeket a tárgyévre vonatkozóan március hó 16. napjától április 

hó 15. napjáig lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. E határidő 

elmulasztása jogvesztő. A támogatás összegét az adóalany adószámlájára kell átutalni.  

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 2015-ben az év második felére vonatkozó kérelem terjeszthető 

elő, melyet 2015. szeptember hó 15-től 2015. október hó 15. napjáig lehet benyújtani. E határidő 

elmulasztása jogvesztő. A támogatás összege a második félévben fizetendő adó összegének 100%-a.”   

 

8. § E Rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Békés, 2015. augusztus 27. 

   

 

Izsó Gábor sk.                                                        Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester                                                               jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. …….…... napján 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

 jegyző  
 

 

 


