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8. Napirendi pont  
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Szociális rendelet módosítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. évben az önkormányzat képviselő-testülete átfogóan felülvizsgálta  a helyi szociális ellátá-

sokról szóló önkormányzati rendeletét, és mivel több ellátási forma neve is változott, illetve kike-

rültek az önkormányzat hatásköréből  az ellátási formák, ezért a képviselő-testület új rendeletet 

alkotott.  

 

Az elmúlt 2 évben a tapasztalatok alapján a következő módosításra teszek javaslatot (rendelet-

tervezetet mellékeljük ) : 

 

1./ 4.§ (6) bekezdése :  

  

 

A rendkívüli települési támogatást úgy kell megállapítani, hogy az adott támogatás minimális 

összege legalább 3.000,- Ft legyen, és a 25.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. 

 

helyett 

 

A rendkívüli települési támogatást úgy kell megállapítani, hogy az adott támogatás minimá-

lis összege legalább 5.000,- Ft legyen, és összege az öregségi nyugdíj mindenkori összegét 

nem haladhatja meg. 

ok: Magasabb szociális normatíva miatt indokolt az emelés 

 

2./  4.§ (8) bekezdése: 

 

Méltányosságból rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek az egy 

főre számított havi családi jövedelme, családban élők esetén nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét , egyedül élő vagy gyermekét egyedül ne-

velő szülő vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének öt és félszeresét és 

a) elemi kár érte, 

b) gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése ve-

szélyeztetése nélkül nem képes viselni, 

c) lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes, 

d) családja lakhatási helyzetét az egyszeri méltányos önkormányzati segély megoldja, és ezt 

igazolja (bérleti szerződéssel, egyéb megállapodással, vagy más megfelelő okirattal), 

e) temetési költségekhez történő hozzájárulásra nem jogosult, azonban azok viselése miatt 

anyagi  segítségre szorul. 

helyett 
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Rendkívüli méltánylást érdemlő szociális válsághelyzetben (különösen: baleset, haláleset, 

betegség, elemi csapás) rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek 

az egy főre számított havi családi jövedelme, családban élők esetén nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét , egyedül élő vagy gyermekét 

egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hét és félszeresét. 

ok: nem kell részletezés, mert akkor bizonyos élethelyzetek nem férnek bele ( pl. haláleset a csa-

ládban…stb. ), ami viszont az elmúlt években 2 esetben is előfordult. Magasabb jövedelemhatár 

esetén több ember részesíthető támogatásban 

 

4.§ (10) új bekezdés lenne:  

Rendkívüli méltányosságból települési támogatás akkor állapítható, ha a szociális válság-

helyzet enyhítésére a támogatást kérelmező személy egyéb települési támogatási forma 

igénybevételére nem jogosult, vagy a támogatásra jogosult lenne, azonban az adott települé-

si támogatási formában adható maximális támogatás a kialakult szociális krízishelyzet eny-

hítésére érdemben nem lenne alkalmas.    

ok: a rendkívüli méltányosságot célszerű keretek közé fogni  

 

8.§ (5) –(6) bekezdés : 

 

A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb 

havi 10.000,- Ft. 

 

A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogo-

sult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógy-

szertámogatást e naptól meg kell szüntetni. 

 

helyett 

 

 

A gyógyszertámogatás egy éven belül egyszer igényelhető, melynek mértéke a kérelmező 

igazolt éves gyógyszerköltségének 25 %-a azzal, hogy a támogatás  

összegét 500 forintra kerekítve kell meghatározni, legfeljebb azonban 40.000,- Ft. 

 

A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül megállapításra, amelyet az   

Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárban lehet levásárolni. 

 

ok: éves keret kerülne utalvány formájában megállapításra ( hasonlóan, mint régen a 

közgyógyellátási igazolvány, amit az önkormányzat állapított meg ), az utalvány névre szólna, és 

a helyi gyógyszertárban lenne levásárolható a gyógyszer  
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9.§ (1)-(2) bekezdése : 

 

A temetési költségekhez való hozzájárulás adható, az eltemettető részére amennyiben családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének az ötszörösét. 

 

A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított hozzájárulás összege 20.000,- Ft. 

helyett 

A temetési költségekhez való hozzájárulás adható, az eltemettető részére, amennyiben egy 

főre számított havi családi jövedelme, családban élők esetén nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát, egyedül élő vagy gyermekét egyedül 

nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hat és félszeresét. 

A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított hozzájárulás összege 30.000,- 

Ft. 

ok: indokolt magasabb jövedelemhatár, illetve a temetési támogatás összegének megemelése  a 

szociális normatíva emelkedése miatt. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom, hogy a helyi rendelet módosítást fogadjuk el, azzal, hogy a hatályba léptetés a gyógy-

szerutalványnál 2018. január elseje legyen, mivel az még előkészítést, szerződést, illetve utalvány 

készítését igényli.  

 

Nagycenk, 2017. szeptember 6. 

 

  

Csorba János  

                                              polgármester 


