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 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény legutóbbi módosításaival 
2011.szeptember 01-től új szabályok léptek életbe a szociális ellátások egyes területein. A csatolt 
rendelet-tervezetben ezeket a változásokat vezettük át. 
 Az SZMSZ legutóbbi módosítása szerint a rendelet-tervezetet 15 napra a képviselő-testületi dön-
tés előtt szerepeltetni kell az önkormányzat honlapján.  
A Szociális rendelet esetében javaslom , hogy a 39/A §.(2) pontja alapján – mely szerint nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani azt a tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő 
közérdek fűződik, vagy az egyeztetésre bocsátással az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány 
érné - a Tisztelt Képviselő-testület a társadalmi egyeztetésre bocsátástól tekintsen el és a rende-
let-tervezet elfogadásáról döntsön! 
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület nem fentiek szerint dönt, és a rendelet-tervezetet lakos-
sági véleményezésre alkalmasnak tartja, úgy a tervezetet a közzétételt követően a véleményekkel 
felszerelve ismét a képviselő-testület elé bocsátjuk elfogadásra. 
 
2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-

rehajtása  
------------- 
3 Jogszabályi háttér:  
  Az 1.pontban részletezésre került. 
 
4 Rendelet tervezet 

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2011.(…………..) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről szóló 

2./2010.(I.29.) ö. rendelet módosításáról 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások rendjéről szóló többszörösen 
módosított 2./2010.(I.29.) ö. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.§ 
 
A Rendelet 2.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 
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„2.§  (1.)  A rendelet hatálya – a (2.) – (3.) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Rétság 

városban élő és legalább 3 hónapja életvitelszerűen itt tartózkodó1 
a) magyar állampolgárokra 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra 
d) magyar hatóság által menekült elismert személyekre 

 
2.§ 

 
A Rendelet 3.§ (3) bekezdés h.) pontja kiegészül: 

a) normatív és helyi lakásfenntartási támogatás” 
 

3.§ 
 

(1) A Rendelet II. főcím első alcímébe, valamint a 12.§ bekezdéseiben a bérpótló juttatás he-
lyett  „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szöveg kerül. 

(2)  A Rendelet 13.§ (5) bekezdése kiegészül: 
       „ 13.§ (5.) „Együttműködési kötelezettség két éven belüli ismételt megszegése, vagy súlyos 

megszegése esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.” 
 

(3) A Rendelet (6) bekezdése helyébe a következő lép: 
„13.§ (6)  A Rendelet 12.§.(1) bekezdésében foglaltak a rendszeres szociális segélyezés 
egyéb feltételeiként alkalmazandóak 

4.§ 
 

A 14.§ (3) bekezdéssel egészül ki: 
„14.§ (3) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a 
támogatást kifizetni.  

 
5.§ 

 
A Rendelet a következő 20/A §-al egészül ki: 
 

„20/A. § 
 

 (1) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat önálló ellátásként nyújtja. Helyi 
lakásfenntartási támogatásban az a személy, illetve család részesül, akinél az alábbi feltéte-
lek együttesen fennállnak: 

a.) a háztartásban együtt lakó személyek a településen elismert minimális lakásnagysá-
got és minőséget meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségben élnek, 

b.) a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő 
esetében a 300 %-át, 

c.) a lakásfenntartás havi költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének:  
- egyedül élő személy esetén a 25 %-át, 
- többszemélyes háztartás esetén a 30 %-át. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás igénylésénél a településen elismert, méltányolható mini-
mális lakásnagyság: 

a.)egyszemélyes, illetve kétszemélyes háztartás esetén 40 m2,  

                                                 
1 módosította: 4./2011.(II.28.) ö.rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos:2011.02.28‐tól 
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b.) több személyes háztartás esetén 40 m2 és együttlakó személyenként további 10 m2. 
Minősége: maximum komfortos. 

 
(3) A lakásfenntartás indokolt költségeinél a Sztv. 38. § (10) bekezdésében felsorolt kifizeté-
sek vehetők számításba, az e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt mértékig A lakásfenntar-
tási költségek számításánál 12 hónapos időszakot kell figyelembe venni, a költségeket 
számlákkal kell igazolni. A lakáskarbantartás költségei nem vehetők figyelembe. 
 
(4) A magánszemélyek tulajdonában álló lakás bérleti díját a szerződéssel, illetve a bérbe-
adó személyes nyilatkozatával kell igazolni.  
 
(5) Ha a támogatás a lakbér, közműdíj vagy a pénzintézeti kölcsön megfizetésének terheit 
csökkenti, azt – a sorrendiség meghatározásánál a kérelmező írásbeli kérését is figyelembe 
véve – közvetlenül a jogosult szervhez kell átutalni. A fűtési költség támogatása nyújtható 
természetben is a Szociális Bizottság döntése alapján. 
 

6.§ 
 
A Rendelet a következő 20/B §-al egészül ki: 

 
20/B. § 

 
(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente két alkalommal nyújtható be. Az első 
alkalommal április 30-ig, a második alkalommal október 30-ig lehet benyújtani. A kérelem-
hez mellékelni kell: 

-   jövedelemigazolást,  
-   nyilatkozatot arról, hogy az igénylő milyen jogcímen lakik a lakásban,  
-  nyilatkozatot a lakás nagyságára és komfortfokozatára vonatkozóan, melyet a  

 Polgármesteri Hivatal városgondnokával kell aláíratni,  
-   lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,  
-   lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,  
-   közüzemi számlákat,  
-   egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit igazoló számlát. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatást a benyújtási határidőt követő hónap első napjától 1 évre 

kell megállapítani, és havonta, a tárgyhó 15.napjáig kerül kifizetésre. 
 
(3) a.) A lakásfenntartási támogatás összege: egyedül élő esetén 2.500.- Ft,/hó; több szemé-

lyes háztartás esetén 3.000.- Ft./hó 
b.) Kivételes méltánylást érdemlő esetben az a.) pontban meghatározott összegnél na-
gyobb összeget is megállapítható, de ez nem haladhatja meg: 

- egyedül élő esetén az 5.000.- Ft-ot, 
- többszemélyes háztartás esetén a 6.000.- Ft-ot. 

Kivételes méltánylást érdemel a tartós betegségben szenvedő, vagy a fogyatékosság 
miatt mások segítségére szoruló kérelmező. 

 
7.§ 

 
A Rendelet a következő 1.sz.melléklettel egészül ki: 
 

1.sz.melléklet a     /2011. ö.rendelethez 
 

Lakhatási költségek elismert mértéke 
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Víz  1 m3/fő/hó 
Elektromos áram Világítási célra 200 kW/hó 

 Fűtési célra 500 kW/hó 
Gáz  400 m3/háztartás/hó 
Szén  50 q/háztartás/év 
Fa  60 q/háztartás/év 

 
 
Rétság, 2011…………. 
 
 
……………………………….                                  ……………………………………….. 
        Mezőfi Zoltán                                                                  Hutter Jánosné 
         polgármester                                                                          jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet 2011……………….én kihirdetésre került. 
 
                                                                                Hutter Jánosné 
                                                                                  jegyző 
 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet és a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz.  
 

Hutter Jánosné 
jegyző 

 


