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Sorszám: Tárgy.

A szociális igazgatásról és a

/4 szociális ellátásokról,
. valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális
alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015.
(II. 26.) rendelet módosítása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság.

Rendeletalkotás, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelnii
minősített többség Bizottság,

az MÖtV 50. -a alapján Humán és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette.

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző,
dr. Szabó-Bimbó Mária igazgatási
osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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. 26.) rendeletében (a továbbiakban: Helyi Rendelet) egyes
ellátásaink jövedelemhatárának emelését javasoljuk, figyelemmel arra, hogy az évenkénti
nyugdíjemelések a garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelkedések kapcsán a
korábban megállapított jövedelemhatárok alkalmazása azt eredményezi, hogy a rászorult
személyek, családok egy része kiesne az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokból,
miután az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2008. január I . óta 28.500,- Ft.

A mellékelt rendeletteuvezet előterjesztésével az alábbiak szerintjavasoljuk ajövedelemhatárok
emelését - család és egyedülálló esetén többségében külön szabályozva -‚ hogy több
ténylegesen rászoruló kerülhessen be a támogatottak közé, illetvejavasoljuk a támogatás adható
minimumának és maximumának az emelését, hogy a rászorulók valós segítséget kapjanak.

A lakásfenntartási támogatás jövedelemhatára egy főre jutó jövedelem helyett egy főre jutó
fogyasztási egységgel kerül számításra. A temetési segély a közelmúltban, 2020.
szeptemberében került szabályozásra, jövedelemhatár nélkül. Egy szociális ellátásban való

rés-zeülés - jellegénél fogva- - _rászorultsáot feltételez, ezért temetési segélyre való

jogosultságnál is jövedelemhatár megállapítására teszünkjavaslatot.
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JELENLEGI JAVASOLT
ELLÁTÁS JÖVEDELEMHATÁR JÖVEDELEMHATÁR

MEGNEVEZÉSE öregségi öregségi
nyugdíj %-a összeg nyugdíj %-a összeg

lakásfenntartási 250 % 71.250 Forint 280 % 79.800 Forint
támogatás
gyógyszerköltség cs: 300 % 85.500 Forint 320 % 91.200 Forint
támogatás e.á: 400 % 114.000 Forint 420 % 119.700 Forint
adósságkezelési cs: 100 % 28.500 Forint 1 50 % 42.750 Forint
szolgáltatás e.á: 120 % 34.200 Forint 170 % 48.450 Forint
temetési es: - - 200 % 57.000 Forint
segély eá: - - 300 % 85.500 Forint
otthoni 1 50 % 42.750 Forint 450 % 128.500 Forint
szakápolás 200 % 57.000 Forint 475 % 135.375 Forint

250% 71.25OForint 500% 142.500 Forint
kommunális adó es: 200 % 57.000 Forint 250 % 71 .250 Forint
támogatás e.á:250% 71.25OForint 300% 85.500Forint

cs. = család, e. ci = egyedülálló

Az ellátások összegei vonatkozásában
. a lakásfenntartási támogatás

O minimum összegét 2.000 Forintról 3.000 Forintra
O maximum összegét 6.000 Forintról 8.000 Forintra,

. a gyógyszerköltség támogatás
O minimum összegét 3 .000 Forintról 4.000 Forintra
O maximum összegét 6.000 Forintról 7.000 Forintra,

javasoljuk emelni.

Nagyobb mértékű jövecielemhatár emelést javaslunk az otthoni szakápolásra való jogosultság
esetén. Az előzetes számítások szerint ajövedelemhatár emelését követően is elegendő a 2021.
évi költségvetésben az otthoni szakápolás jogcímén tervezett összeg. Az ellátást igénybe vevők
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott 56 vizitszám lejártakor
saját költségből finanszírozzák ellátásaikat, amelyek magas gyakoriságú, általában napi szintű
sebkezelést, sebkötözéstjelentenek. A sebek, fekélyek súlyosságára tekintettel a nem szakszerű
sebkötözések, a nem megfelelő gyakoriságú kötszercserék esetén a fertőzésveszély esélye
nagyon magas. A betegeket terhelik a kötszerek és egyéb kellékek költségei, melyek sok
esetben speciális, magasabb árkategóriájú termékek. Ennél az ellátásnál látszik a legjobban,
hogy a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások összege fokozatosan emelkedik, és alig van olyan

.

személy, aki ajövedelmi kritériumoknak megfelel. Előzőek miatt, mivel az otthoni szakápolás,
mint

természetbeni ellátási forma olyan szakszerű egészségügyi ellátást biztosít, ami nagy

segítség a betegeknek, a jövedelemhatárok táblázat szerinti emelését javasoljuk, megtartva az

eddigi három lépcsős támogatást, a látogatási díj 100 %-a, 75 %-a és 50 %-a támogatásával.

Az önkormányzati rendeletből kivezetni javasoljuk a méitányossági ápolási díj megnevezésű
ellátást. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1 993 . évi III. törvény (a

továbbiakban: Szt.) 2012. december hó 31 . napjáig a települési önkormányzat jegyzőjének
% I I I ‘ I .. I /j1 - ‚‚ ‚1__ Ql-%1; (11’1 (TQ1Áfciaaat- es nawsoreen i1apnoua . ainyi- 1k1Jk11Ui tpuit IIJ1L

jogosultság megállapítását, továbbá kötelezést tartalmazott a települési önkrmány-zat
— - - kpvisető-testülete r7ór az inknrmánvzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti

ápolási díj szabályozására. 2013.január hó 1 . napjától e kötelezés megszűnt, de a helyi

rendeletünk által biztosítottuk, hogy a 2012. december hó 3 1 . napján méltányossági ápolási

díjban részesülők továbbra is részesüljenek az ellátásban, viszont új jogosultsági igény már nem
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volt befogadható. 201 5 . március hó 1-tő! a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere jelentős mértékben átalakul, az állam és a települési önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek, az önkormányzatok a települési tániogatás
keretében szabályozhatták az ápolási díjat. A Helyi Rendelet 2015-ös megalkotása során az
ápolási díj szabályozásának szövege a következő volt: az a hozzátartozó, akinek 1 8. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása okán 2012. december hó 31. napjáig elbírált
kérelem alapján méltányossági ápolási díj került megállapításra, ésjogosultsága 2015. március
hó 1 . napján fennáll, ezen időponttól önkormányzati ápolási díjban részesül.

E „kifutó rendszerű” ellátásra kezdetben I 7 fő Volt jogosult. Az évek során a támogatásra új
igény nem merült fel, miután az Szt. a járási hivatal feladat- és hatáskörében már négy fajta
jogcímen biztosít lehetőséget ápolási díj igénybevételére.

Miután az utolsó önkormányzati ápolási díjban részesülő személyjogosultsága 2020. december
31-én megszűnt, az ellátás Helyi Rendeletből való kivezetésére teszünk javaslatot, a 22-25. -
ok hatályon kívül helyezésével.

A rendelet-tervezet előzőek miatt technikai módosításokat is tartalmaz, az ápolási díj kikerül a
Helyi Rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátások, azon belül a települési

támogatások közül, illetve ajegyző feladat- és hatásköréből, valamint a 9. (3) bekezdése és a

I 1 . b) pontja hatályon kívül helyezése is szükséges.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. -ához: technikai módosítás, az önkormányzati ápolási díj kivezetése

a feladat- és hatáskörhől, illetve a módosítások során a felsorolásból kimaradt elem, az e)

pont pótlása.

A rendelet-lervezet 2. fához: a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények

megváltozását érintő bejelentési kötelezettséggel érintett ellátások közül törlésre került az

ápolási díj.

A rendelet-tervezet 3-10. -aihoz: az önkormányzati temetési segélynél a megállapított, a

többi ellátásnál az emeltjövedelemhatárokról és emelt támogatási összegekről rendelkezik.

A rendelet-tervezet 11. -ához: hatályon kívül Iielyczi a Rendelet önkormányzati ápolási

díjhoz kapcsolódó rendelkezéseit.

A rendelet-tervezet 12. -ához: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/201 5. (II. 26.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

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.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet módosításnak társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy elfogadását kö’vetően a
megemelt jövedelemhatárok miatt a rászoruló személyek, családok szociális támogatása a
jövőben is változatlan formában megvalósulhat. Költségvetési hatása a szociális pénzeszközök
teljesülésében mutatható ki. A rendeletben foglalt technikai módosítások kapcsán a
végrehajtásnak közvetlen társadalmi, gazdasági következményei nem kimutathatóak.

2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei:
A rendelet megalkotása a rendelkezések egyértelműsítésével ajogbiztonságot szolgálj a.

5. A jogszabály alk2lmazásáboz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az

Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

Békés, 2021.június 15.

Á-’
Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_12021. (___.___)

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. 26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(TER VEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 201 1 . 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,

valamint Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 201 3 . május

hó 3 1 . napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos

Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával 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. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5.

(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 5. (3) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatosfeladat- és

hatáskört ajegyző gyakorolja:
ci) önkormányzati lakásfenntartási támogatás,
b)
c) önkormányzati gyógyszerköltség támogatás,
d) önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás,
e)
‘o kommunális adó támogatás,
g) rekreációs támogatás.”

2. A Rendelet 9. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. s’ (3) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatásban, az önkormányzati gyógyszerköltség

támogatásban, az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásban, az otthoni szakápolásban

részesülő személy ajogosultságfeltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásárói

15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.”

3. A Rendelet 1 5. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

« 15. (3) Önkormányzati lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi

nyugd’j mindenkori lcgkisebb ö$szegé?7ek 280%-át, és a háztartás tagjai egyikének sine

vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás

4. A Rendelet 1 6. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1 6. ‘ (3) Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás egy hónaprajutó összege
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a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásába-z az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd(j
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jz-itó havi
jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet több, mint 8. 000 Forint, és nem lehet kevesebb, mint 3000 Forint, azza[, hogy a
támogatás összegét 1 Ooforintra kerekítve kell meghatározni.”

5. A Rendelet 27. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
‚‘ 2 7. Önkormányzati gyógyszerköltség támogatásrajogosult az a személy, akinek csa[djában
az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd mindenkori legkisebb
összegének 320 %-át, egyedül élő esetében annak 420 %-át, és a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugd(j mindenkori legkisebb összegének
15 %-át, továbbá nem jogosult alanyi- vagy normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátásra.”

6. A Rendelet 30. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. (1) Az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás összege

a) 4. 000 Forint/hó, ha a gyógyító ellátás költsége nem haladja meg a 7. 000 Forintot,
b) 7. 000 Forint/hó, ha a gyógyító ellátás költsége meghaladja a 7. 000 Forintot,

amely a támogatás időtartama alatt háromhavi időarányos keretben vehető igénybe.”

7. A Rendelet 34. (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. 5’ (1) a) akinek háztartásában az egyfőre számítottjövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugd(j mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetében annak 150 %-át, és”

8. A Rendelet 5 1/A. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 51/A. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást igényelhet az a
személy, akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugd mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében annak 300 %-át. Az
önkormányzati temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 7. (2)
bekezdése szerinti igazolásokat,, a halotti anyakönyvi kivonütot és a temetés költségeiről a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti
példányát. A kérelmet a haláleset napjától számított 60 napon belül kell benyztani. E határidő
elmulasztásajogvesztő”

9. A Rendelet 53 . (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 53. ‘; (4) A támogatás mértéke:
a) a megállapított látogatási d(j 100 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre
számítottjövedelem az öregségi nyugd(j mindenkori legkisebb összegének 450 %-át,
b) a megállapított látogatási díj 75 %-a, ha a kérelmező családjában az egyfőre számított
jövedelem az öregségi nyugd’j mindenkori legkisebb összegének 475 %-át,
c) a megállapított látogatási díj 50 %-cz, ha a kérelmező családjában az egyfőre számított
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át

nem haladja meg.”

10. A Rendelet 56. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 56. (2) Kommunális adó támogatás akkor nyzjtható, ha az egyfőre számítolt havijövedelem
nem haladja meg

a,) család esetén az öregségi nyugd(j mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
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b) egyedül élő esetén az öregségi nyugd(j mindenkori legkisebb összegének 300 °z-át,
és a kérelmező vagy családtagja az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján
hátralékkal nem rendelkezik.”

11. Hatályát veszti a Rendelet 4. (3) bekezdés a) pontjának a. alpontja, a 11. b) pontja, a
14. a) pontjának ab) alpontja, és a 22-25. -ai.

12. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Békés, 2021.június 25.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021 hó ... . napján

Támok Lászlóné

jegyző
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