
 1 

Tárgy:  A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 

Sorszám: IV/  

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 
Bimbó Mária osztályvezető,  
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az Ötv. 15. § (1) 
bekezdése alapján 

Előkészítésben 
részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. augusztus 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) több rendelkezése módosul 2011. szeptember 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) változását is magukkal vonják, 
a fenti időponttól.  

I.)  

Az Szt. 38. § (9) bekezdésének rendelkezései szerint a Rendelet 22/A. §-a rögzíti a helyi 
lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét.  
 
Az Szt. 2011. szeptember hó 1. napjától hatályos jelentős módosítása a Rendelet helyi 
lakásfenntartási támogatást szabályozó részeinek módosítását teszi szükségessé, amely 
változtatások a következőek: 

- a jogosultsági feltétel számítási alapja az egy főre jutó jövedelem volt, amit felvált az 
egy fogyasztási egységre számított jövedelemhatár, 

- a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem határát úgy kell 
szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének - az eddigi 
200% helyett - 250%-ánál alacsonyabb jövedelem nem kerülhet előírásra jogosultsági 
feltételként. 

Az összes többi jogszabályi kritériumot a Rendelet eddig is teljesítette, de az előzőekben leírt 
változások miatt a helyi lakásfenntartási támogatás újraszabályozása szükséges.  
 
Kérjük, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás egy fogyasztási egységre számított 
jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 255 %-ában (ez 
jelenleg 72.675,- Ft) kerüljön megállapításra.  
 
A törvényi változásból adódó jelentős jövedelemhatár emelés – és a kötelezőszerűen ettől 
enyhébb helyi rendeleti szabályozás – miatt jelentős lehet a kérelmezők száma, ezért az 
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel kérjük a támogatás maximum összegét az eddigi 
8.000,- forintról 4.000,- forintra csökkenteni.  
 
Javasoljuk a rendeletbe foglalni továbbá, hogy a helyi lakásfenntartási támogatást 
önkormányzatunk önálló ellátásként nyújtja, és a megállapítás kizáró feltétele, ha a kérelmező 
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vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó más jogcímen lakásfenntartási 
támogatásban részesül.       

A jogalkotás elmaradása esetén a helyi rendelet ellentétes lenne az Szt. rendelkezéseivel, ami 
magasabb rendű jogszabály.  

II.) 

Az aktív korúak ellátásának körében az eddig bérpótló juttatásként szabályozott ellátás neve 
2011. szeptember hó 1. napjától foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változik. A bérpótló 
juttatással kapcsolatban a Rendelet nem tartalmazott szabályozást, de ezen ellátással 
összefüggésben a Rendelet körébe vont - szintén az aktív korúak ellátásaként megállapítható - 
rendszeres szociális segélyt érintve változtatás javasolt. 

A 2011. szeptember hó 1. napjától szintén megváltozott jogszabályhely, az Szt. 36. § (2) 
bekezdés e) pontja értelmében meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra való jogosultság éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat 
időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 
     ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy 
     eb) keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatási törvény szerint     
           létesített munkaviszony keretében végzett, valamint háztartási munkát – nem  
           folytatott, vagy 
     ec) munkaerő-piaci programban nem vett részt, vagy 
     ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett  
           részt, vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban.  
 
Az ügyintézés tapasztalatai szerint többen azért nem tudnak közfoglalkoztatásra irányuló 
munkaviszonyt létesíteni, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton „nem alkalmas” 
minősítést kapnak.  

Előzőek miatt, hogy ez a réteg, amely önhibáján kívül nem tud közfoglalkoztatásban részt 
venni, ne maradjon ellátás nélkül – az Szt. 37. § d) pontja alapján – a Rendeletben a 
rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeként kérjük szabályozni azt az esetkört, 
amikor az aktív korúak ellátásában részesülő közfoglalkoztatására irányuló munkaviszony 
azért nem létesíthető, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább 2 
alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben mellékelt rendeletmódosítás-
tervezetet szíveskedjen elfogadni.  

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős:                    Izsó Gábor polgármester  
                                  

Békés, 2011. augusztus 19. 
 Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 
 
          Jogi ellenjegyző 
 
 
        Pénzügyi ellenjegyző 
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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 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésének d) 
pontjában, 38. § (1) bekezdésének c) pontjában, 38. § (9) bekezdésében, és a 132. § (4) 
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) 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 

c) gyermeket vár és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy 
d) levelező tagozaton főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytat, és ezt 

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

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

 
 

2. § A Rendelet 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

22/A. § (1) Békés Város Önkormányzata kérelemre, önálló ellátásként helyi 
lakásfenntartási támogatást nyújt, ha a kérelmező háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 255 %-át, és ha a lakásfenntartás elismert havi költsége az egy háztartásban 
élők összjövedelmének 25 %-át eléri.  



2. 2 

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként nyújtható albérleti 
támogatásként, lakbértámogatásként és közüzemi díjakhoz, valamint tüzelőanyag 
vásárlására. 

(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450,- Forint. A településen elismert 
lakásnagyság: 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m², 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m², 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m², 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m², 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5–5 m², de legfeljebb a jogosult 
által lakott lakás nagysága. 

(4) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(5) A lakásfenntartási támogatást egy évre lehet megállapítani. 
(6) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első 

napjától, újbóli, folyamatos megállapítás esetén a jogosultság lejártát követő hónap 
első napjától illeti meg. A kérelem folyamatosan, az év minden hónapjában 
benyújtható. 

(7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó, 100,- Forintra kerekített összege nem 
lehet kevesebb, mint 2.500,- Forint, és nem lehet több, mint 4.000,- Forint.  

(8) Nem nyújtható helyi lakásfenntartási támogatás, ha a kérelmező és a vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozó: 

a) lakás hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezik, 
b) üdülő vagy üdülőtelek tulajdonnal rendelkezik, 
c) a támogatott lakáson kívül további lakásingatlannal rendelkezik kivéve, ha a 

további ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, 
d) olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek külön-külön számított forgalmi 

értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
harmincszorosát vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, 

e) az önkormányzati lakás jogcím nélküli használója, 
f) más jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesül. 

 
3. § E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
Békés, 2011. augusztus 25. 
 
 
 Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került: 2011. augusztus … 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 


