KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: (28)-507-132
„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére

Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata

Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság,
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) megalkotása és az előző évek módosítása óta eltelt időszak
tapasztalatai alapján célszerű a rendeletünket felülvizsgálni és módosítani. A támogatási
rendszert a helyi viszonyokhoz mérten, a településen élők rászorultságára szabottan kell
megállapítani. A rendelet módosításához szükséges fedezet az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.

Az alábbi – a rászoruló személyek részére kedvezőbb – jövedelemhatár emeléseket terjesztjük
elő:
Települési támogatás

Jelenleg hatályos
jövedelemhatár
Lakhatáshoz
kapcsolódó Családban
élő:
280%
rendszeres
kiadások (79.800,- Ft)
viseléséhez
Egyedülélő: 330% (94.050,Ft) fogyasztási egység
Gyógyszerkiadások
Családban
élő:
280%
viseléséhez
(79.800,- Ft)
Egyedülélő: 300% (85.500,Ft)
Létfenntartást veszélyeztető Családban
élő:
220%
rendkívüli élethelyzetben
(62.700,- Ft)

Javasolt jövedelemhatár
Családban
élő:
300%
(85.500,- Ft)
Egyedülélő: 380% (108.300,Ft) fogyasztási egység
Egyedülélő: 400% (114.000,Ft)

Családban
(79.800,- Ft)

élő:

280%
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Temetési
mérsékléséhez

költségek

Krízishelyzet elhárításához
18. életévet be nem töltött
gyermek neveléséhez

Egyedülélő: 300% (85.500,- Egyedülélő: 350% (99.750,Ft)
Ft)
A családban tartósan beteg
vagy
fogyatékkal
élő
személy él: 450% (128.250,Ft)
Családban
élő:
280% Egyedülélő: 450% (128.250,(79.800,- Ft)
Ft)
Egyedülélő: 330% (94.050,Ft)
450% (128.250,- Ft)
500% (142.500,- Ft)
Családban
élő:
220% Családban
élő:
280%
(62.700,- Ft)
(79.800,- Ft)
Egyedül álló: 250% (71.250,- Egyedül álló: 300% (85.500,Ft)
Ft)
A családban tartósan beteg
vagy
fogyatékkal
élő
személy él: 450% (128.250,Ft)
70%-kal
történő 50%-kal
történő
megemeléséig
megemeléséig

A létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetben
nyújtott
támogatás
méltányossági feltételei
A 18. életévet be nem töltött c) A kérelmező családjában
gyermek
neveléséhez fogyatékkal élő vagy tartósan
nyújtott
támogatás beteg személy él.
méltányossági feltételei
A lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres
kiadások
viseléséhez
méltányossági
feltételei

Kikerül a méltányossági
feltételekből.

Kiegészül: c) A háztartásban
tartósan
beteg
vagy
fogyatékos személy él.

Az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összege 2019-ben: 28.500,- Ft.
Az alábbi támogatási összeg emelését javasoljuk:
- Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési
támogatás minimális összege jelenleg 3.500,- Ft/hó. Javaslat: 4.500,- Ft/hó.
- Krízishelyzet elhárításához nyújtható települési támogatás maximális összege jelenleg
80.000,- Ft. Javaslat: 120.000,- Ft.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható
következményeit.
„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
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b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.”

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az Önkormányzat átláthatóan,
egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni
támogatásokat és ellátásokat. A költségvetési többletkiadások fedezetét az Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete biztosítja.
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények:
Nincsenek.
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nincsenek.
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az Önkormányzat az elmúlt év tapasztalatai alapján módosítja rendeletét.
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rászoruló személyek kiszorulnak a települési támogatásból.
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a
pénzügyi feltételek az Önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

Rendeletalkotás!
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet.
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján.

Kistarcsa, 2019. február 14.

Solymosi Sándor
polgármester
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Kistarcsa Város Önkormányzat
…/2019. (… …) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3)
bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: „Rendelet”) 3.§-a az alábbi (12)-(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(12) A rendelet alkalmazásában tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos az a tizennyolc
évesnél fiatalabb gyermek, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
a fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége,
illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. Ezt a tényt
a Magyar Államkincstár által kiállított igazolással kell igazolni.
(13) A rendelet alkalmazásában tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos az a tizennyolc
évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik
életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább
egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll. Ezt a tényt a szakorvos által
kiállított igazolással kell igazolni.”

2.§
(1) A Rendelet 6.§ (1) bekezdés c) pontjában a „280%-át” szövegrész helyébe „300%-át”, a
„330%-át” szövegrész helyébe „380%-át” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 6.§ (9) bekezdés b) pontjában a „3.500” szövegrész helyébe a „4.500”
szövegrész lép.

3.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontjában a „300%-át” szövegrész helyébe „400%-át”
szövegrész lép.
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4.§
(1) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben települési támogatásban részesíthető
az a személy, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át, egyedülélő
esetén annak 350%-át, abban a családban, ahol tartósan beteg vagy fogyatékos személy él,
annak 450%-át, és a család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal. A létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzethez nyújtható települési támogatás nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkor legkisebb összegének másfélszeresét.”
(2) A Rendelet 8.§ (2) bekezdésében a „330%-át” szövegrész helyébe „450%-át” szövegrész
lép.
(3) A Rendelet 8.§ (3) bekezdésében a „450%-át” szövegrész helyébe „500%-át”, „80.000,Ft” szövegrész helyébe „120.000,- Ft” szövegrész lép.
(4) A Rendelet 8.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez települési támogatásban
részesíthető az a szülő, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül, és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve,
hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 300%-át, abban a családban, ahol
tartósan beteg vagy fogyatékos személy él, annak 450%-át,és a család tagjai nem
rendelkeznek vagyonnal. A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez
nyújtható települési támogatás nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb
összegének másfélszeresét.”

5.§
(1) A Rendelet 9.§ (1) bekezdésében a „70%-kal” szövegrész helyébe „50%-kal” szövegrész
lép.
(2) A Rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A 8.§ (4) bekezdésben meghatározott települési támogatásnál meghatározott
jövedelemhatártól – annak 70%-kal történő megemeléséig – méltányosságból az alábbi
esetekben lehet eltérni:
a) Az egyik szülő a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül munkahelyét
elvesztette.
b) A kérelmező szülő a kérelem beadását megelőző fél éven belül egyedülálló lett.
c) A kérelmező beiskolázáshoz kéri a támogatást és az egyik szülő munkanélküli.
d) A kérelmező újszülött gondozásához kéri a támogatást és a gyermek születése óta
6 hónap nem telt el.”
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(3) A Rendelet 9.§ (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) A háztartásban tartósan beteg vagy fogyatékos személy él.”

6.§
E Rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba és 2019. március 2. napján hatályát veszti.

Solymosi Sándor
Polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
Jegyző

