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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 10/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Helyi 

Rendelet) módosítására teszünk javaslatot, az alább kifejtett okokból.  

 

I. Közgyógyellátás 

Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság a 127/2014. (III.27.) számú 

határozattal szükségesnek tartotta a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság 

vonatkozásában a támogatás jövedelemhatárait felülvizsgálni, és felkérte polgármesterét, 

hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot a jövedelemhatároknak a 

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által kimutatott jövedelememelkedés 

mértékével azonos emelésére.  

 

A javaslat indoka, hogy a szociális ellátások jövedelemhatárának szabályozásánál alapul vett 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege több éve, 2008. január hó 1. napjától 

változatlanul 28.500 Forint, míg a nyugdíjak, ha minimális összeggel is, de minden évben 

emelkednek, ezért többen kiesnek a méltányossági közgyógyellátásból, mert az egy főre 

számított jövedelem minimális összeggel meghaladja a Helyi Rendeletben szabályozott 

összeget.  

 

A Helyi Rendelet jelenleg hatályos 23. § (1) bekezdése értelmében „méltányossági 

közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 195 %-át, egyedül élő 

esetében annak 235 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át”.  

 

A KSH honlapján 2014. április hó 18. napján közzétett „Gyorstájékoztató” szerint a 

közfoglalkoztatottak átlagkereseti adatait figyelmen kívül hagyva a nemzetgazdaságban 6,4, a 
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versenyszférában 5,4, a költségvetés területén 9,1, a nonprofit szervezeteknél 9%-al nőttek a 

keresetek a 2013.  január-februárhoz viszonyítva.  

 

A 2013-as év során méltányossági alapon 168 fő részesült közgyógyellátásban, 99 fővel 

kevesebb, mint 2012-ben. Az erre tervezett költség 8.000.000 Forint, a felhasznált összeg 

4.227.000 Forint volt. A 2014-es költségvetésben az e szakfeladatra a tervezett költség 

5.500.000 Forint.  

A fent kifejtettek alapján javaslatot teszünk arra, hogy a közgyógyellátás vonatkozásában az 

egy főre számított jövedelemhatár családok és egyedül élők esetén egyaránt az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének további 10 %-ával emelésre kerüljön.      

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete értelmében az előterjesztés szöveges 

indokolása rendeletmódosításkor, tartalmi változás esetén tartalmazza a rendeletnek a 

módosítás előtti, illetve a módosítás utáni szövegét is:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 10/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének jelenleg hatályos 23. § (1) 

bekezdése értelmében „Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek 

családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 195%-át, egyedül élő esetében annak 235%-át, és a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 20%-át.” 

E rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

23. § 

(1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre 

számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

205 %-át, egyedül élő esetében annak 245 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás 

költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-

át. 

 

II. Hajléktalan személyek átmeneti szállása 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársai 

ellenőrzés lefolytatását követően javasolták, hogy kerüljenek pontosításra a hajléktalanok 

átmeneti szállása ellátottjai vonatkozásában a térítési díj rendkívüli mérséklésének és 

elengedésének esetei.    .  

 

Előzőek miatt a Helyi Rendelet 30. §-át az alábbi (6) bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni: 

30. § (6) A hajléktalan személyek átmeneti szállása térítési díja mérsékelhető, illetve 

elengedhető, ha  

a) az ellátást igénylő rendkívüli élethelyzete, krízishelyzete indokolja,  

b) az ellátott jövedelme jelentős mértékben csökken, vagy tekintetében átmeneti 

jövedelem-kiesés következik be,  

c) az ellátott betegsége, magas gyógyszerköltsége indokolja.   

 

III. Köztemetés 

A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 132. § (1) bekezdésének k) pontja 

alapján, szakmai segítségnyújtásként jelezte, hogy a köztemetés vonatkozásában a feladat- és 
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hatáskört a polgármester számára az Szt. 48. §-a biztosítja, ezért erről nem lehet 

önkormányzati rendeletben rendelkezni. Előzőek miatt, a Helyi Rendelet által e körben 

szabályozott rendelkezések hatályon kívül helyezését javasoljuk.     

 

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 rendeletmódosítás társadalmi és gazdasági hatása, hogy közgyógyellátás 

vonatkozásában a jövedelemhatár emelése több jogosult részére enged majd hozzáférést a 100 

%-ban az önkormányzat által finanszírozott támogatáshoz, ami által az önkormányzat kiadásai 

növekedhetnek. A hajléktalan személyek átmeneti szállása térítési díjának csökkentése, illetve 

elengedése kapcsán keletkezett plusz költség az ellátás feladatfinanszírozásból biztosított. A 

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

önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek 

szerint adottak. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezetet 

szíveskedjen elfogadni.  

 

Békés, 2014. április 22. 

 

 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 

szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 
( TE R V E Z E T)  

 

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 50. § (3) 

bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. § (1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy 

főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 205 %-át, egyedül élő esetében annak 245 %-át, és a havi rendszeres gyógyító 

ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

20 %-át.” 
 

2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

8. § (1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és 

hatáskört a polgármester látja el: 

a)  önkormányzati segély, 

b)  ápolási díj, 

c)  közművesítési támogatás. 
 

3. § A Rendelet 30. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  

30. § (6) A hajléktalan személyek átmeneti szállása térítési díja mérsékelhető, illetve 

elengedhető, ha  

a) az ellátást igénylő rendkívüli élethelyzete, krízishelyzete indokolja,  

b) az ellátott jövedelme jelentős mértékben csökken, vagy tekintetében átmeneti 

jövedelem-kiesés következik be,  

c) az ellátott betegsége, magas gyógyszerköltsége indokolja.   

 

4. § E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését követő 

napon.  

B é k é s, 2014. április 30. 
 

  

                Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 

 polgármester       jegyző 

  

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2014. április ….. napján 

 

Tárnok Lászlóné 

 jegyző 


