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Sorszám: III/2  Tárgy:  A szociális igazgatásról, ellátásról és egyéb 
támogatásokról, valamint a gyermek-
védelemrıl szóló rendelet módosítása   

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı 
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 
Egészségügyi és Szociális Bizottság  
Pénzügyi  Bizottság 

Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés a) pontja alapján 
Tárgyalás módja: Nyilvános 
ülés 

ELİTERJESZTÉS 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. február 14-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 

A szociális ellátásokra való jogosultságot szabályozó 5/1995.(III.3.) KT. sz. rendeletünk 
módosítása szükséges az alábbiak szerint: 

 

� Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. Törvény 2008. 
január l-jei hatállyal jelentıs mértékben módosította a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.). A törvény módosítással változott  az Szt. 
hatálya, a módosítás pontosítja továbbá a jövedelem és a jövedelem számítására 
vonatkozó szabályokat. A törvény hatálya pontosításra került a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvényben foglaltaknak megfelelıen. A törvény értelmében valamennyi bevételt 
jövedelemként kell kezelni, azokat is, melyeket az Szja. törvény nem tekint 
jövedelemnek, illetve változatlanul azt a jövedelmet is, amely adómentesnek minısül. 
Másrészt változott az elismert költségekre vonatkozó szabályozás az EVA, EKHO 
szabályai szerint adózók tekintetében. A szociális ellátásra való jogosultság 
megállapításának feltételéül szolgáló jövedelem számítására részletes szabályokat 
állapított meg a módosítás, jövedelemtípusonként eltérı rendelkezések kerültek a 
törvénybe. A havonta rendszeresen mérhetı, nem vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a jövedelemszámítási idıszak a kérelem benyújtását megelızı egy hónap. A nem 
havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a 
jövedelem összegének 12 hónapon belüli ingadozását pontosabban követi a bevezetett új 
számítási metódus. A kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres 
jövedelem, valamint a megszőnt vállalkozásból származó jövedelem figyelmen kívül 
hagyásának kötelezettsége is bekerült a törvénybe. A szociális rendeletünket ezen 
változásoknak megfelelıen kell aktualizálni, ennek megfelelıen módosul a R. 1.§. (5) 
bekezdése és a 47.§. (1) és (2) bekezdés. 

� A törvénymódosítás a rendszeres szociális segély vonatkozásában meghatározta a 
közfoglalkoztatás fogalmát, egyértelmővé tette, hogy a közfoglalkoztatás fogalmába 
nemcsak az önkormányzat által szervezett munka, hanem valamennyi állami feladatra 
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szervezett közfoglalkoztatási forma is beletartozik. Ezen törvényi rendelkezés alapján 
szükséges kiegészíteni a helyi rendeletünk 2/A. §. (1) bekezdését. 

� Változtak a közgyógyellátás szabályai is, az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülı 
jogosultak esetén a jogosultság két évre kerül megállapításra.  Ennek alapján a helyi 
rendeletünkben a 47/A §. (2) bekezdésben foglaltakat módosítani szükséges. 

� A törvénymódosítás az étkeztetés vonatkozásában fenntartja a rendeletalkotási 
kötelezettséget, de annak terjedelmét szőkítette, mert jogosultsági feltételként jövedelmi 
helyzet nem határozható meg. Ezért a rendeletünk 32. §. (2) bekezdését hatályon kívül 
kell helyezni. 

� A házi segítségnyújtás esetén bevezetésre került a gondozási szükséglet mérése. A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı 
kezdeményezi az igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet 
vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértıi bizottság mőködik, amely 
kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl. A házi 
segítségnyújtás igénybevételére napi négy órát meg nem haladó ápolási szükséglet mellett 
kerülhet sor, ha a gondozási szükséglet a napi négy órát meghaladja, a szolgáltatást 
igénylıt az intézményvezetı tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás 
igénybevételének lehetıségérıl. Kivételes esetekben, amikor a szolgáltatás átmeneti 
jellegő vagy halaszthatatlan biztosítása válik szükségessé, a házi segítségnyújtás az 
intézményvezetı döntése alapján legfeljebb három hónapos idıtartamra a gondozási 
szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. A R. 33. §.-a további bekezdésekkel egészül ki. 

� Nappali ellátás igénybevétele esetén az ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem 
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 %-át ( csak ott tartózkodás esetén), 
illetve 30 %-át, amennyiben étkeztetést is igénybe vesz. Ennek megfelelıen szükséges 
módosítani a rendeletünk 36.§. (2) bekezdését. 

� A temetési segélynél szükségesnek látjuk bıvíteni a támogatási lehetıséget, mégpedig a 
temetési segély kölcsön formájában való nyújtásával, hasonlóan szabályozva mint az 
átmeneti segélynél van. A rendelet kiegészül a 21. §-al. 

� A méltányossági közgyógyellátásnál javasoljuk, hogy a jogosultsági jövedelemhatárt 
szőkítsük, vagyis az egy fıre esı jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át család esetében, egyedül élı esetében 200 %-
át A költségvetésben ez 4.500 E/FT megtakarítást eredményez éves szinten. Ennek 
megfelelıen  módosul a R. 22. §.-a. 

� A felsıoktatási hallgatók ösztöndíj támogatásánál javasoljuk megszüntetni a 
méltányossági támogatást, mivel ehhez az állam sem járul hozzá, és így éves szinten kb. 
1.500 E/Ft-al lesz kevesebb az önkormányzat kiadása.  Ennek értelmében hatályát veszti a 
R. 14/D.§. (5) bekezdése. 

� Az Áfa törvény változása érinti a bölcsıdei ellátást és a szociális ellátás keretében 
teljesített szolgáltatásnyújtásokat is, azok is az adómentes körbe kerültek. A bölcsıdei 
ellátásnál a szülık által megfizetett térítési díj a nyersanyag költségre vonatkozik, vagyis 
a konyhának szigorúan biztosítani kell, hogy a beszedett térítési díj valóban tartalmazza a 
napi nyersanyagnormát az élelmezésben. A bölcsıdei ellátás térítési díját felülvizsgáltuk 
és az intézmény által korábban is javasolt 4,5 %-os emelést vettük figyelembe, és ennek 
megfelelıen lett áfa mentesen megállapítva a javasolt térítési díj. Ennél magasabb emelés 
során a nyersanyagköltség nagyon megemelkedne, mely az életkori sajátosságokat és 
igényeket figyelembe véve szükségtelen. A Szociális Szolgáltató Központ vezetése 
átvizsgálta a 2008. évi intézményi térítési díj számításait. A decemberben elıterjesztett 
összegekhez képest a szociális étkeztetés térítési díjában a számítások alapján minimális 
változtatás történt. A házi segítségnyújtás esetében a számítások alapján kevesebb díjat 
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kívánnak megállapítani, ezzel a reális számadattal biztosítani látszik a tervezett létszám. A 
Fogyatékosok Nappali Intézményi ellátásában is csökkenés tapasztalható, mivel az 
intézményi térítési díj kevesebb, mint a decemberben megállapított. A támogató szolgálat 
és a hajléktalan ellátás díjaiban változást nem javasolnak. Az elıterjesztéshez mellékeljük 
a Szociális Szolgáltató Központ által elkészített táblázatot a térítési díjakra vonatkozóan, 
mely már nem tartalmaz áfá-t. Mindezeket figyelembe véve módosul a rendeletünk 
31.§.(2) bekezdése, 32.§., 33.§., 34/B.§., 35.§.-ainak erre vonatkozó rendelkezései. 

 

 

Fenti indokok alapján kérem a mellékelt rendelet tervezet elfogadását. 

 

 
 
 
 
2008. február 7. 

Izsó Gábor 
Polgármester 

 
…………………….. 
   Jogi ellenjegyzı  
 
 
……………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı  
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK ……/2008. 
(II.15.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, ELLÁTÁSRÓL ÉS 
EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKVÉDELEMR İL SZÓLÓ 

5/1995. (III.3.) SZÁMÚ RENDELET (továbbiakban. R.) MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 
T e r v e z e t  

 
 

Békés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására, a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. 
törvény végrehajtására, valamint az 1991. évi XX. törvény 133. §-a alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1.§. 
 

A R. 1. §.-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
(5) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik. 
 

2.§. 
 

A R. 2/A.§. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

A foglalkoztatási kötelezettség közfoglalkoztatás biztosításával teljesíthetı. 

 
3.§. 

A R. 14/D.§. (5) bekezdése hatályát veszti. 
 

4.§. 

A R. az alábbi 21. §-al egészül ki. 
 

21.§. 
 

(1) Temetési segély szociális kölcsön formájában is nyújtható, akinek a családjában az 
egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül 
élı esetében annak 200 %-át. 

- rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön 
visszafizetésére. 

- A kölcsönt elsısorban készpénzben kell folyósítani, oly módon, hogy a 
költségek 50 %-át nem haladhatja meg. 
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(2) A kamatmentes kölcsön összege maximum 60.000 Ft, melyet 10 hónap alatt, havi 

egyenlı részletekben kell megfizetni. 
(3) A temetési kölcsön iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kölcsön 

visszafizetésére a polgármester és a kölcsönben részesített megállapodást köt, melyben 
rögzíteni kell a visszafizetés feltételeit, a visszafizetés esetén követendı eljárást, a 
garanciákat valamint a kölcsön lejáratának határidejét. 

(4) A kölcsönnek az abban részesített terhére követelésként történı elıírásával, 
folyamatos biztosításával, s behajtásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat 
polgármesteri hivatala pénzügyi osztálya látja el. 

 
 

5.§. 
 

A R. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

22.§. 
 

Közgyógyellátás 
 

Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy fıre 
számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át, egyedül élı esetében annak 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-
át. 
 
 

6.§. 
 

A R. 31.§. (2) bekezdésének a bölcsıdei ellátás helyébe az alábbi rendelkezés lép, a bekezdés 
többi része változatlan marad. 
 
(2) Békés Város Önkormányzata által fenntartott, személyes gondoskodást biztosító 
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja naponta: 
 
- bölcsıdei ellátás                         310 Ft 

 
 

7.§. 
 
A R. 32. §. (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

8.§. 
 

A R. 32.§. (4) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
b.) Szociális étkeztetés szolgáltatás térítési díja: 
- 2007. évben is ellátott volt: 315 Ft 
- Új ellátott ( a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén): 273 Ft 
- Új ellátott ( a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 % között jövedelem esetén) 315 Ft 
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- Új ellátott ( a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén) 383 Ft 
 

9.§. 
 

A R. 33. §. (4) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
b.) Házi segítségnyújtás óradíja: 
 
- 2007. évben is ellátott volt: 300 Ft 
- Új ellátott ( a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén) : 115 Ft 
- Új ellátott ( a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén): 300 Ft 

 
10.§. 

A R. 33. §.-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
 
 
(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen – az Szt. 68/A. §. (4) bekezdése, valamint 
a (8) bekezdés szerinti kivétellel – vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatási 
iránti kérelem alapján az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı kezdeményezi az 
igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát. 
 
(6) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértıi 
bizottság mőködik. 
(7) A szakértıi bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak 
szerint megvizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükségleté 
mértékérıl. 
 
(8) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek 
megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet 
a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylıt az intézményvezetı tájékoztatja a 
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetıségérıl. 
 
(9) Ha a szolgáltatást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a 
szolgáltatás átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi 
segítségnyújtás az intézményvezetı döntése alapján legfeljebb három hónapos idıtartamra a 
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot 
meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát az (5) bekezdés szerint 
kezdeményezni kell. 
 
 

11.§. 
 

A R. 34/B.§. (4) bek. a.) pontjának elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
a.) Személyi segítésnél az egy munkaórára jutó óradíj 100 Ft/óra. 
 
A R. 34/B.§. (4) bek. b.) pontjának elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
b.) szállítószolgálat igénybevételekor a szállításra fordított km díja 50 Ft/km. 

12.§. 
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A R. 35. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(3) a.) Nappali ellátás térítési díja: 
          - Idısek Klubjai: 398 Ft 
             Benn tartózkodási díj: 20 Ft 
             Étkezési díj: 378 Ft. 
          - Fogyatékos személyek nappali ellátása: 280 Ft 
             Benn tartózkodási díj: 20 Ft 
             Étkezési díj: 260 Ft. 
 

13.§. 
 

A R. 36. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

(1) A személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevı 
személy rendszeres havi jövedelmének 

a.) 25 %-át étkeztetés, 
b.) 20 %-át  házi segítségnyújtás, 
c.) 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak. 
 
Az intézményi ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az 
ellátott havi jövedelmének 15 %-át a nappali ellátást, ileltve 30 %-át a nappali 
ellátást és ott étkeztetést nyújtó intézmény esetén. 

 
 

14.§. 
 
A R. 47. §. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

(1) Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy 
külföldrıl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is. 
ab.) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
(2) A jogosultság megállapításakor 

a. a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi 
tevékenységbıl ( a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem 
esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, 

b. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát  

 
kell figyelembe venni azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 
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c. H a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 

hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 
idıtartama alapján kell kiszámítani. 

d. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását 
megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó 
jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt. 

e. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha a vállalkozói 
engedélyt, illetve az ıstermelıi igazolványt visszaadták vagy visszavonták, 
illetıleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékbıl. 

 
 

15.§. 
 

A R. 47/A §. (2) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
a.) Az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit 
kétévente legalább egyszer, az Sztv. 50. §. (1) bekezdése alapján kiadott közgyógyellátási 
igazolványra való jogosultságot kétévente vizsgálja felül. 
 

16.§. 
 

Ezen rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba. 
 
Békés, 2008. február 6. 
 
 
 
                            Izsó Gábor                     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                          Polgármester                                   jegyzı 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
 
2008. február 15-én. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
             jegyzı 

 
 
 


