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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 24. 

napján tartott ülésén elfogadta a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet. 

Az azóta eltelt két hónap tapasztalataiból kiindulva megállapítható, hogy a Hivatalhoz 

beérkezett kérelmek elsősorban (több, mint 95 %-ban) a rendkívüli települési támogatás 

keretében biztosított támogatást célozzák.  

A jelenlegi jogszabály az alábbiak szerint rendelkezik a rendkívüli települési támogatás 

jogosultsági feltételeiről: 

„A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási 

gonddal küzdő személyt, családot, vagy a közös háztartásban élőket, ahol a jövedelmi 

viszonyokat figyelembe véve az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetében a 200 %-

át.” 

Számokra lefordítva: /öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg: 28.500.-Ft/ 

- család esetén: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a. Ez jelenleg 

42.750.- Ft az egy főre jutó jövedelem, 

- egyedülálló esetén:öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-

a57.000.- Ft. 

Tehát az, aki a 42.750.- Ft., illetve 57.000.- Ft összegnél magasabb havi jövedelemmel 

rendelkezik, az a személy nem jogosult a rendkívüli települési támogatásra. 

Gyakorlati tapasztalat szintén, hogy Vámosszabadin élő rászorultak, ha csak néhány ezer 

forinttal is, de a fenti összegeknél több havi jövedelemmel rendelkeznek, ezért indokolt lehet 

a fenti jogosultság-határok módosítása. 

Javaslat: 

- család esetén: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a. Ez 

jelenleg 57.000.- Ft az egy főre jutó jövedelem, 

- egyedülálló esetén: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a 

71.250.- Ft. 

 



II. A rendelet-tervezet módosítani kívánja a 6. § (1) bekezdését, amely érdemben nem 

változatja meg a jogszabályt, csupán a rendelet megalkotásakor vétett elírást korrigál. 

 

III. A rendelet 11. §-ában rögzített 18. életévét betöltötttartósan beteg személy ápolását, 

gondozását végző hozzátartozó részére nyújtandó támogatásra vonatkozó szabályozás a 

könnyebb alkalmazhatóság és a magasabb rendű jogszabálynak való megfelelés 

szempontjából pontosítást igényel.  

 

IV. A rendelet24. §-a: „Bármilyen az Szt. és jelen rendelet által megállapított segélyben, 

támogatásban részesülő személy köteles a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása 

körében az általa életvitelszerűen lakott ház és annak udvara, kertje a kerítéssel kívülről 

határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatósága 

valamint higiénikus állapotának biztosítására, mely kötelezettséget a megállapító határozatban 

elő kell írni” 

A tervezet hatályon kívül helyezi a rendelet 24. §-át, annak okán, hogy az a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény rendelkezéseivel nincs 

összhangban. 

 

 

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

 7/2015. (IV.  .)  

önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) 

bekezdése, 26. §-a, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 45.§ (1) és (7) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 

132.§ (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5.§ (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a 

létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, vagy a közös háztartásban élőket, ahol a 

jövedelmi viszonyokat figyelembe véve az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 

250 %-át.”                     

 

2.§ A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6.§ (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint 

természetbeni ellátásként az 5.§ (3) bekezdés a) - g) pontjában írtakon túl szemétszállítási 

díjra, víz- és csatornadíjra.” 

3. § A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11.§ (1) Települési támogatást állapít meg a települési önkormányzat képviselő-testülete 

annak a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző 

hozzátartozó részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

a) 100%-át  

b) egyedülálló esetén 150%-át nem haladja meg. 

 

(2) Az ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

 összegének 90 %-a. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási 

 támogatás, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki 

 szerződésben vállalták. 



(4) Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente felül kell 

 vizsgálni. 

(5) Az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét, ha: 

a) az ápolt személy, illetve a lakókörnyezet gondozatlan, rendezetlen állapotban van, 

b) az ápolt személy élelmezéséről nem, vagy hiányosan gondoskodik, 

c) az ápolt háziorvosával nem tartja rendszeresen a kapcsolatot, illetőleg az ápolt 

gyógyszerezéséről nem gondoskodik.” 

 

4. § Hatályát veszti a R. 24.§-a. 

 

Záró rendelkezések 

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A R. módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

 

 

      Lizákné Vajda Lívia      Kató Mária 

polgármester                                     jegyző 

 

Záradék 

A rendelet kihirdetve: 

Vámosszabadi,  

                                                                                                    Kató Mária 

jegyző 

 


