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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) több rendelkezése módosult 2012. január hó 1. napjától, melyek Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 11/2009. (III. 27.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) változtatását is szükségessé 
teszik.  
 
I.) Lakásfenntartási támogatás    
             
2012. január hó 1. napjától az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pontjának ad) alpontja értelmében a 
lakásfenntartási támogatás az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből jegyzői 
hatáskörbe került át. Az Szt. 38. § (9) és (10) bekezdéseinek hatályon kívül helyezésével 
megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetőséget biztosító – majd 2011. 
szeptember hó 1. napjától kötelező - törvényi felhatalmazás, ezért a Rendelet helyi 
lakásfenntartási támogatást szabályozó 22. §-át és a 22/A. §-át, a pénzbeli szociális ellátások 
Rendeletben szabályozott formái közül a lakásfenntartási támogatást, valamint a 
polgármesternek e tekintetben hatáskört biztosító jogszabályhelyet hatályon kívül kell 
helyezni.  
 
II.) Aktív korúak ellátása 
 
Az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja értelmében 2011. december hó 31. napjáig az az aktív 
korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján az 55. 
életévét betöltötte, rendszeres szociális segélyre volt jogosult. Előző jogszabályhely 2012. 
január hó 1. napjától jogosultsági feltételként az ellátást igénybevevőnek a rá irányadó 
nyugdíjkorhatár öt éven belüli betöltését írja elő.  
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A rendszeres szociális segélyre való jogosultság előzőek miatti megszűnését követően – a 
feltételek fennállása esetén - az aktív korúak ellátásának másik formájaként foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás állapítható meg. Az Szt. 33. § (6) bekezdése értelmében azonban egy 
családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az 
egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres 
szociális segély feltételeinek felel meg.  
 
Jelenleg is számos olyan család található az ellátotti körben, ahol a 2011. december hó 31. 
napján hatályos szabályozás szerinti feltétek teljesülnek, viszont az 55. életévét betöltött, 
eddig rendszeres szociális segélyben részesülő családtag a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 
éven belül nem tölti be, és mivel a családnak egy tagja már foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesül, ez az ellátás a házastárs vagy élettárs részére már nem állapítható meg.  
A szociális ellátások változásával kapcsolatos témakört érintő szakmai napon javaslatként 
elhangzott, hogy az önkormányzatok építsék be a helyi rendeletükbe a rendszeres szociális 
segélyre való jogosultság egyéb feltételeként az 55. életévét betöltött, de a rendszeres 
szociális segélyre való jogosultságot a rá irányadó nyugdíjkorhatár öt éven belüli be nem 
töltése miatt elveszítő személyek számára az ellátás biztosítását, amit a  Rendelet-tervezet 
18/A. §-ának f) pontja szerint kívánunk megtenni.    
 
A helyi szabályozás hiányában esetlegesen megszaporodhat a család tagjainak külön lakcímre 
történő bejelentése, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeinek teljesülése 
érdekében. A szabályozás gazdasági előnye, hogy a rendszeres szociális segély összegének 
10%-át kell az önkormányzatnak önerőként biztosítania, szemben a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 20%-os önerejével szemben. Mindez nem jelent az önkormányzat 
számára többlet kötelezettségvállalást, mert a támogatás eddig a törvényben meghatározottak 
alapján járt, most a rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra. 
 
 III. Ápolási díj 
 
Az Szt. 43/B. § (1) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-
testületének arra, hogy ápolási díjat állapítson meg. Önkormányzatunk, élve e lehetőséggel, a 
Rendelet 23. §-ában szabályozza az ápolási díj feltételeit. Az Szt. értelmében a jogosultság 
megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy 
az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló 
esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt nem írhat elő. 
 
Rendeletünk az ápolási díj szabályozásánál nem tesz különbséget egyedülálló és család 
között, egyaránt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át határozza 
meg a jogosultság feltételeként.  
 
2012. január hó 1. napjától a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegéről (28.500 Forint) az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-ára (22.800 Forint) csökkent. Vélhetően ennek, és az aktív korúak 
ellátásának az előterjesztés II. pontjában említett változásának vonzataként megnőtt az ápolási 
díj után érdeklődők száma.  
 
Mivel az ápolási díj összege magasabb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél és 
többnyire magasabb a rendszeres szociális segély összegénél, továbbá az ellátás összegét 
100%-ban az önkormányzatnak kell biztosítani, indokolt a jövedelemhatárt az Szt.-ben 
meghatározott minimumhoz igazítani, és a Rendelet 4. § (1) bekezdésnek d) pontját 
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megváltoztatva család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében 
meghatározni.   
IV. Demens személyek nappali ellátása 
 
A 2011. január hó 1. napjától hatályos törvényi változások nyomán lehetőség nyílt a nappali 
ellátást nyújtó intézményekben demens személyek fogadására. Mivel a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ által működtetett idősek nappali ellátásának keretei között 
működő klubok tagjai között voltak a demencia jeleit mutató személyek - amely állapotot 
szakvéleményként nem elfogadható iratok igazoltak - 2011. április hó 1. napjától az Idősek 
Nappali Intézményeinek működési engedélyei módosításra kerültek oly módon, hogy a 
változatlan ellátotti létszámon belül demens személyek ellátását is biztosítani tudják.     
 
A BVSZSZK-nál az idősek klubjaiban megtörtént a kliensek vizsgálata, amely 
eredményeként, az orvosi dokumentációk birtokában megkezdődhet a demens személyek 
speciális ellátásának biztosítása. 2012. januárjában 15 főre a normatíva megigénylésre került. 
 
Az ellátás biztosításához a BVSZSZK intézményvezetője térítési díj fizetésére tett javaslatot, 
amely összegét 395 Forint/fő/napban kérte meghatározni. A térítési díj magában foglalja az 
étkezés költségeit is.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendeletmódosítás-
tervezetet szíveskedjen elfogadni.  
 
Határid ő: intézkedésre azonnal 
 
Felelős:                    Izsó Gábor polgármester 
  
Békés, 2012. január 16. 
 

 Izsó Gábor  
                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
Jogi ellenjegyző 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

… /…. (…. ….)  
 

önkormányzati rendelete  

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓ L 
szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában 32. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban 
Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Átruházott hatáskörben az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és 
hatáskört Békés város polgármestere látja el: 

a) átmeneti segély, 
b) temetési segély, 
c) ápolási díj, 
d) közművesítési támogatás.” 

 
2. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
 „6. § A pénzbeli szociális ellátások e rendeletben szabályozott formái: 

a) rendszeres szociális segély, 
b) ápolási díj, 
c) átmeneti segély, 
d) temetési segély, 
e) otthoni szakápolás.” 

 
3. § A Rendelet 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

18/A. § Az Szt. 37. § (1) bekezdésnek d) pontja alapján az aktív korúak ellátására jogosult 
személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre 
jogosult, ha 

a) fizikai, mentális állapota, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a 
közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről 
szakorvosi véleményt csatol, vagy 

b) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését 
tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy 
szakvéleménnyel igazol, vagy 
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c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy 
d) levelező tagozaton főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytat, és ezt 

tanintézeti jogviszony igazolással igazolja, 
e) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a 

munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább 2 alkalommal 
“nem alkalmas”  minősítést kapott, 

f) 2011. december hó 31. napján az Szt. 37. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján rendszeres szociális segélyre volt jogosult, de a rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt öt even belül nem tölti be, és házastársa vagy élettársa 2011. 
december hó 31. napján foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült.  

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

(1) Az Szt. 41. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl ápolási díj állapítható meg 
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását 
végzi, ha  

a) a családban nincs más hozzátartozó, aki az ápolási feladat ellátását biztosítani 
tudja, 

b) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki rendszeres 
pénzellátásban részesül vagy kereső tevékenységet folytat, és munkaideje – az 
otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát nem haladja meg, 

c) az ápolás és gondozás házi segítségnyújtás keretében nem megoldható, vagy 
az ápolt személy írásban nyilatkozik, hogy a házi segítségnyújtást nem kívánja 
igénybe venni, 

d) családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 
150%-át. 

 
5. § Hatályát veszti a Rendelet 22. §-a és a 22/A. §-a.   
 
6. § E rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba. 
 
Békés, 2012. január 26. 
 
 
 
 Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2012. …………. hó ….. napján 
 
 
Tárnok Lászlóné 

jegyző 
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1. melléklet a …/…. (... ...) önkormányzati rendelethez 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai (ÁFA 
nélkül) 

2012. évtől 
 
 

1) Szociális étkeztetés szolgáltatási díja 

a) reggeli:      56 Ft 

b) ebéd:      260 Ft 
 
 

2) Házi segítségnyújtás óradíja    160 Ft. 
 
 

3) Támogató Szolgálat térítési díja 

a) rászorulók esetében:  
                               aa) személyi segítés:    120 Ft/óra 
         ab) szállítószolgálat   64 Ft/km 

b) nem rászorulók esetében:  
                         ba) személyi segítés   160 Ft/óra 

bb) szállítószolgálat   80 Ft/km 
 
 

4) Fogyatékos személyek nappali ellátása:   320 Ft (reggeli, ebéd) 
 

5) Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési díja 

 a) első hónapban      ingyenes 

 b) második hónaptól     2400 Ft/hó vagy 80 Ft/nap 

 c) egy év után      4000 Ft/hó vagy 134 Ft/nap 
 

6) Idősek (demens személyek) nappali ellátása:  311 Forint (étkezéssel) 
 
 
 
 


