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Előadó: dr.Szabó György aljegyző

 
Tisztelt Képviselő-testület!

Az  előterjesztésre  kerülő  módosító  tervezet  a  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
4/2009.(II.25.)  önkormányzati  rendelet  módosítását  tartalmazza.  A módosításra  egyrészt  a 
2011.  január  01-jétől  történt  jogszabályi  változások,  másrészt  egyéb  úgymond  technikai 
jellegű szövegcserék miatt kerülne sor.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) 
2011  január  1-től  módosította  az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi,  családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. 
törvény.
  
                                                                         1.

Az  Országgyűlés  megváltoztatta  az  aktív  korúak  ellátására  vonatkozó  rendelkezéseket. 
Bevezette a  rendelkezésre állási támogatás helyett  a bérpótló juttatásra jogosult személyek 
körét. 
E rendelkezés alapján szükséges kiegészítenünk  rendeletünk 5.§-át azzal a rendelkezéssel, 
mely szerint a jegyző nem csak az aktív korúak ellátására való jogosultságot állapítja meg a 
szociális törvény 33.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek számára, hanem e mellett 
rendelkezik a rendszeres szociális segély vagy a bérpótló juttatás folyósításáról is.    

                                                                         2.

A  törvénymódosítás  felhatalmazást  adott  a  települési  önkormányzatoknak  arra,  hogy  a 
bérpótló ellátásra jogosult személyek esetében a helyi rendeletben a jogosult lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítására vonatkozóan további feltételeket írjon elő. 

E  rendelkezés  illetve  felhatalmazás  alapján  rendeletünk  5.§-át  szükséges   egy  5/A  §-sal 
kiegészíteni melyben ilyen feltételként kerülne megfogalmazásra az ingatlan gyommentesen 
tartása,  a  kerítéssel  határos  terület  síkosság  mentesítése,  valamint  a  gyalogos  közlekedés 
megfelelő feltételeinek biztosítása.

                                                                             



                                                                            3.

A harmadik  módosítási  javaslat  a  rendeletünk 9.§-ában szabályozott  helyi  lakásfenntartási 
támogatás intézményére vonatkozik, melynek esetében a jelenleg hatályos rendelkezés egy (5) 
bekezdéssel való kiegészítése szükséges, melyben meghatározásra kerül egyrészt az, hogy az 
önkormányzat e támogatást fűtési támogatásként biztosítja, másrészt, hogy ennek igénylésére 
az október 15 és április 15 közötti időszakban van lehetőség.

                                                                            4.

A  törvény  módosítása  az  ápolási  díj  havi  összegének  megállapításával  kapcsoaltban  a 
központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg százalékban való meghatározását 
jelölte meg.
Rendeletünk szerint a méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori  legkisebb összegének 80 %-ában került  megállapításra,  ezért  e  tételt  úgy kell 
módosítanunk,  hogy  e  díj  összege  a  központi  költségvetési  törvényben  meghatározott 
alapösszeg 80 %-a. 

        5.

Önkormányzati  rendeletünk hatályos  szabályozása  szerint  temetési  segély annak az (  akár 
nem pannonhalmi lakóhellyel is rendelkező) eltemettető személynek állapítható meg, akinek 
az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át.
A módosítási javaslat egyrészt arra vonatkozik, hogy a jogosultak körét csak a pannonhalmi 
lakóhellyel rendelkező eltemettetők körére határozzuk meg.
E mellett ha e támogatási forma már  csak erre az alanyi körre vonatkozna mód nyílhat olyan 
kétsávos szabályozásra is mely a jelenlegi 300 %-os jövedelmi határon belül élők esetében a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés ( 200.000. Ft) 15 %-ában ( 30.000. Ft), míg a 300 és 350 
%-os  jövedelmi  határ  között  élők  esetében  a  törvényi  minimumban,  azaz  10%-ban 
( 20.000.Ft.) határozná meg a temetési segély  összegét.

                                                                             6.                                  
 
Rendeletünk a házi segítségnyújtásra vonatkozó 18.§ (6)-(7)- (8) bekezdésében meghatározott 
szabályozása néhány szavas eltéréssel módosult a szociális törvény hivatkozott módosításában 
, ezért indokolt a tervezet 9.§-ában leírt megszövegezés szó szerinti átvétele rendeletünkbe 
illetve e mellett hatályon kívül helyezendő e rendelet jelenlegi 18.§ (9) bekezdése.

                                                                             7.

A  helyi  szociálpolitikai  kerekasztal ülésezési  gyakoriságát  rendeletünk  jelenleg  évi  két 
alkalomban jelöli meg, a gyakorlat azonban arra mutatott rá, hogy erre nincs szükség csupán 
évante  egyszer,  ezért  a  módosítási  javaslat  a  rendelet  20  §  (3)  bekezdését  így  kívánja 
módosítani.



                                                                            8.

A  rendelettervezet  11.§-ában  az  egyes  intézmények  nevében  bekövetkezett  változások 
következtében szükséges a rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és hozza meg 
döntését.

  
Pannonhalma, 2011.február 24.

dr. Szabó György
                     aljegyző



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (....) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

szóló 4/2009. (II.25.) sz. rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a szociális  igazgatásról és szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  32.§  (3)  bekezdésében,  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)  bekezdésében  biztosított 
jogkörénél fogva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § 

A Rendelet 5. § a következő mondattal egészül ki:

5. §
A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális törvény 33. § (1) 
bekezdésében meghatározott személyek számára, valamint rendelkezik a rendszeres szociális 
segély vagy a bérpótló juttatás folyósításáról.

2. § 

A Rendelet 5. §-a a következő 5/A.§-al egészül ki:

5/A. §

A  bérpótló  juttatásra  jogosult  személy  köteles  a  lakókörnyezete  rendezetten  tartására, 
különösen
   a) a lakóház körüli udvar hulladéktól (papír, műanyag stb.) mentesen tartására,
   b) a füves területek rendszeres kaszálására,
   c) az udvaron elhelyezett  fa,  építőanyag,  bármely használaton kívüli  berendezési  tárgy, 

bútor, gépkocsi rendezett állapotban tartására,
   d) az ingatlan kert részének művelésére, veteményessel való hasznosítására,
   e) a kert rendszeres gyommentesítésére,
   f)  az  ingatlan  előtti  közterület,  járda  rendszeres  gyommentesítésére,  télen  a  síkosság 
mentesítés megvalósítására,
   g) az ingatlan előtti árok rendszeres kaszálására, felgyülemlett hordalék eltávolítására.

3. § 

A Rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

(5)  Az  önkormányzat  a  helyi  lakásfenntartási  támogatást  kizárólag  fűtési  támogatásként 
biztosítja, a fűtési szezon időtartamát alapul véve. Fűtési időszak: október 15.-április 15. 



4. § 

A Rendelet 10. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(7) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege a központi költségvetési törvényben 
meghatározott alapösszeg 80 %-a.

5. § 

A Rendelet 13. § (1)és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt állapíthat meg az Szt. 46.§ (1) 

bekezdése szerint  azon pannonhalmi lakóhellyel rendelkező eltemettető személynek, 
akinek az egy főre számított  havi  családi  jövedelme nem haladja  meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A temetési segély összege ebben 
az esetben a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 %-a . A helyben 
szokásos legolcsóbb temetés 200.000. Ft.

 (2) Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt állapíthat meg az Sztv 46.§ (1)  
 bekezdése szerint azon pannonhalmi lakóhellyel rendelkező eltemettető személynek is 
 , akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi  nyugdíj mindenkori 
  legkisebb összegének 300%-át meghaladja de 350 %-át nem éri el. A temetési segély 
  összege ebben az esetben a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a.

        A helyben szokásos legolcsóbb temetés 200.000. Ft.     

6. § 

A Rendelet 20. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést.

7. § 

A Rendelet 18. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Házi  segítségnyújtás  igénybevételét  megelőzően  vizsgálni  kell  a  gondozási 
szükségletet.  A  szolgáltatás  iránti  kérelem  alapján  az  intézményvezető,  ennek 
hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének 
vizsgálatát.

                                                                           8. §

A Rendelet 18. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:



(7)  Az  intézményvezető,  ennek  hiányában  a  jegyző  által  felkért  szakértő  a  gondozási 
szükségletet  jogszabályban  meghatározottak  szerint  megvizsgálja  és  megállapítja  a  napi 
gondozási szükséglet mértékét.

                                                                           9.§

A Rendelet 18. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(8)  A  házi  segítségnyújtást  a  megállapított  napi  gondozási  szükségletnek  megfelelő 
időtartamban, de legfeljebb napi négy órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 
négy órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző 
által  felkért  szekértő  tájékoztatja  a  bentlakásos  intézményi  ellátás  igénybevételének 
lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig 
napi négy órában történő házi segítségnyújtására jogosult.

                                                                           10 §

A Rendelet 18. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

11. § 

A Rendelet
1. 6.§ (1) bekezdésében a „Pannonhalma Város Családsegítő Szolgálata” szövegrész helyébe 

„a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézmény” szöveg,

2. 6.§ (2) bekezdésében „a Családsegítő Szolgálattal” szövegrész helyébe „a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménnyel” szöveg,

3. 6.§ (3) bekezdésében „a Családsegítő Szolgálattal” szövegrész helyébe „a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménnyel” szöveg,

4.  6.§  (4)  bekezdés  c)  pontjában  „a  Családsegítő  Szolgálattal”  szövegrész  helyébe  „a 
Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézménnyel” szöveg,

5.  6.§  (5)  bekezdésében  „a  Családsegítő  Szolgálat”  szövegrész  helyébe  „a  Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény” szöveg,

6.  7.§  (1)  bekezdés  a)  pontjában  „a  Családsegítő  Szolgálattal”  szövegrész  helyébe  „a 
Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézménnyel” szöveg,

7.  7.§  (3)  bekezdés  a)  pontjában  „a  Családsegítő  Szolgálatnál”  szövegrész  helyébe  „a 
Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézményénél” szöveg,

8.  7.§  (3)  bekezdés  b)  pontjában  „a  Családsegítő  Szolgálat”  szövegrész  helyébe  „a 
Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézménye” szöveg,

9.  11.§  (3)  bekezdésében  „a Családsegítő  Szolgálat”  szövegrész  helyébe  „a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény” szöveg,

10. 20.  §  (2)  bekezdésében  „az  általános  iskola  igazgatója”  szövegrész  helyébe  „a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi  Társulás Radnóti  Mikós Általános  Iskola,  Óvoda és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  vezetője”  szöveg,  „a  napközi  otthonos  óvoda 



vezetője”  szövegrész  helyébe  „a  Játék-Vár  Óvoda  és  Bölcsőde  intézményvezetője” 
szöveg,  „a  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálat  vezetője”  szövegrész  helyébe  „a 
Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézmény vezetője” szöveg, „a védőnő” szövegrész helyébe „a védőnők” szöveg lép.

                                                             12.§ 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

A testületi ülés napja: 2011.  március 1.

 

Bagó Ferenc  dr. Szabó György
                   polgármester           a jegyzői feladatok ellátásával

                   megbízott aljegyző

Kihirdetve: 2011. március ……..

dr. Szabó György
a jegyzői feladatok ellátásával

megbízott aljegyző


