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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/434-3/2023. Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok ígénybevételéröl, valamint a fízetendö térítési díjakról
szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Figyelemmel arra, hogy a kérelmek elbírálása során a kérelmezokjövedelme több esetben csak
kis mértékben haladta meg a szociális rendeletüiikben meghatározottjövedelemliatárt, indokolttá vált a
támogathatósági küszöb emelése az egyes támogatási fonnák tekintetében.

Az egyes igénybe vehetö támogatások esetében a jövedelemhatárok alacsony összegére
tekintettel javaslom a 2023. évtől a lakhatási támogatás (ajelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-ról 250 %-ra, egyedülálló esetében a jelenlegi öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-ról 300 %-ra történő emelését, valamint a támogatás havi
összegének 4. 000, -Ft-ról 5. 000, -Ft-ra történő emelését), a rendkívüli települési támogatás (a
jelenlegi öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 150 %-ról 200 %-ra, egyedülálló esetében
ajelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ról 250 %-ra történö emelését), a
rendkivüli települési támogatás méltánylást érdemlő eset (a jelenlegi öregségi nyugdij mindenkori
legkisebb összegének 300 %-r61 350 %-ra, egyedülálló esetében a jelenlegi öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-ról 400 %-ra történö emelését), a szilárd tüzelő támogatás
(a jelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ról 200 %-ra, egyedülálló
esetében a jelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ról 250 %-ra történö
emelését és a jelenlegi egyszeri éves támogatás összegének 30.000, -Ft-ról 40.000, -Ft-ra történo
emelését), a temetési segély (a jelenlegi öregségi nyugdíj mindeiikori legkisebb összegének 250 %-ról
350 %-ra, egyedülálló esetében ajelenlegi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-
ról 400 %-ra történö emelését a támogatási összeg jelenlegi 20.000, -Ft-ról 50. 000, -Ft-ra történö
emelésével) támogatási formák esetében az egy före eső jövedelemhatárok, valamint a támogatási
összegek emelését.

Javaslom továbbá a rendelet alábbi módosításait:

a 18. § (4) bekezdésének kiegészítése a "kérelmezö jogosult-e közgyógyellátásra".
szövegrésszel (települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez),
a 23. § (1) bekezdéséböl a "lakbérhez vagy az albérleti díjhoz" szövegrész törlése (települési
támogatás lakhatáshoz),
a 24. § (1) bekezdésében a 21. § (4) bekezdésre történo hivatkozás módosítása 20. §-ra, a 24. §
(4) bekezdésében a 24. §-ra történő utalás módosftása 23. §-ra, valamint a 24. § (2)
bekezdésében szereplő március 31. dátum február 28-ra történö módosítása (szilárd
tüzelöanyag támogatáshoz).



A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módositásáról szóló 2022. évi L. törvény
módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és bevezette
a "szociális vetítési alap" fogalmat, melynek összegszerűségét (28. 500, -Ft) a Magyarország 2023. évi
központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggö eltérö szabályairól szóló 613/2022.
(XII. m29. ) Konn. rendelet szabályozza. Fentiek alapján javasolt a rendeletben "az öregségi nyugdij
mindenkori legkisebb összegének" kifejezés "a szociális vetítési alap" kifejezésre cserélése.

Fentiekben részletezett támogatási összegek a 2023. évi költségvetés tervezése során az emelt
összegekkel kerültek rögzítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a rendelet módositás megtárgyalására és a rendelettervezet
elfogadására.

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést késritette: dr. Vanka Edina igazgatási osztályvezetö

Mellékletek: Rendelettervezet, indokolás, elözetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2023. február 8.
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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
... /2023. (II. 15. ) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairólszóló2011. éviCLXXXIX. törvényl3. § (l)bekezdés8. pontjábanmeghatározott
feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.
§ (2) bekezdésében, 2. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.)
önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

l.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

(A szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén, a megtérités összegét, illetvepénz egyenértékét
és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné
- méltányosságból:)
" a) csökkentheti vagy elengedhetí, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egyfőrejutó

havijövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének két és fétszeresét,"

2.§

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fízetendő téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester települési támogatásra való jogosultságot állapit meg az arra jogosult személy
részére, ha)
"c) családjában az egy főre számitott jövedelem a szociális vetítési alap összegének 100 °/o-át,

egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkomiányzati rendelet 13. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

" (4) A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
nyújtott települési támogatás havi összege a szociális vetitési alap összegének 100 %-a, melyből a
jogosult nyugdíjjárulékfizetésére kötelezett.

3.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következö
rendelkezés lép:



"ÍS. §

(1) Szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében települési támogatásra jogosult:
a) az egyedul élöszemély, akinek a havi nettójövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap

összegének 300 %-át, és a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszer költsége a szociális
vetitési alap összegének 20 %-át eléri és nem jogosult alanyi vagy normativ jogcímen
közgyógyellátásra;

b) a családhan élö személy, ha az egyfőrejutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális
vetitési alap összegének 250 o/o-át és a háziorros által igazolt havi rendszeres gyógyszer
költsége a szociális vetitési alap összegének 20 %-át eléri és nemjogosult alanyi vagy normatív
jogcímen közgyógyellátásra.

(2) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege a szociáhs vetítési alap
összegének 20 %-a.

(3) A támogatás megállapitása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani. Csatolni kell a 4. melléklet szerinti igazolást. A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolása
alapján gyógyszertár igazolja.

(4) A kérelem benyújtását követően a hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmezö jogosult-e
közgyógyellátásra, ajárási hivatalnál ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás
közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási hivatal közgyógyellátásra való jogosultság
tárgyában hozott döntés elleni fellebbezési eljárást. Ha a vizsgálat azt állapitja meg, hogy ajárási
hivatalnál az ellátás megállapitása iránti eljárásfolyamatban van, az Akr. 48. § (2) bekezdése alapján
a hatóság az eljárást felföggeszti. "

4.§

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendö téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

" (4) Az alkalmanként megállapitott rendkivüli települési támogatás annak a személynek nyújtható,
akinek a családjában az egyfőrejutó havi nettójövedelem a szociális vetitési alap összegének 200 °/o-
át, egyedül élö esetében a 250 %-át nem haladja meg. "

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendö téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

" (6) Rendkivűli telepűlési támogatás méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal állapítható
meg, ha a kérelmezö családjában az egyfőrejutó havi nettójövedelem nem haladja meg a szociális
vetítési alap összegének 350 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át."

5.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fízetendő
téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önlcormányzati rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:



" (1) Rendkívüli települési támogatás, temetési költségekhez való hozzájárulásként állapítható meg
azon személy részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy
főrejutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetitési alap összegének 350 °/o-at, egyedül
élö esetében a 400 %-át.

(2) A rendkívüli települési támogatás összege 50. 000. - Ft, de elérheti a temetési költség teljes
összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását
veszélyezteti.

6.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fízetendő
térítési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkonnányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

"23. §

(1) A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. A villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás
dijához települési támogatás nyújtható.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatás elsösorban természetbeni
szociális ellátási forma, melyet a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyeztetí.

(3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásrajogosult az a személy, akinek a háztartásában
a) az egyfőre esőjövedelem nem haladja meg a szociális vetitési alap összegének 250 /o-át, és a

háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. §- a szerint vagyona,
b) egyedül élö személy esetében ajövedelme nem haladja meg a szociális vetitési alap összegének

300 °/o-át, és nincs az Szt. 4. §- a szerint vagyona.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódóan nyújtott települési támogatás összege 5. 000. - Ft/hó.

(5) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerintí formanyomtatványon
kell benyújtani. Csatolni kell a 6. melléklef szerinti vagyonnyilatkozatot.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetében ugyanazon lakás
tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes
összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követö hónapra járó támogatást az új
szolgáltatónak kell folyósitani.

(7) A megállapított támogatást közvetlenül a kérelmező által meg/elölt szolgáltató részére folyósitfa
az önkormányzat.

(8) Azon személy esetében, akinél elörefizetös gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a
lakhatáshoz kapcsolódó támogatásí a készülék működtetéséhez kell nyújtani.

(9) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosulínak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számálól.



(10) Kiilön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és ajogerős birói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.

7.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fízetendő
térítési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

"24. §

(1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri fűtési támogatásként állapitható meg október 1.
napjától március 31. napjáig terjedő időszah'a a 20. f -ban foglalt feltételek megléte esetén akkor,
ha a jogosult kérelme erre irányul és nyilatkozata alapján csak szilárd tüzelőanyaggal biztosítja
háztartása fütését.

(2) A kérelmet afűtési szezon kezdetét megelözö hónap első napjától (szeptember 1. ), afűtési szezon
végét megelőző hónap utolsó napjáig (február 28. ) lehet benyújtani az 5. melléklet szerinti
nyomtatvanyon.

(3) A támogatás a fűtési szezonban egy alkalommal igényelhető, melynek összege 40. 000. - Ft
háztartásonként. (4) Nem állapitható meg szilárd tüzelöanyag támogatás azon háztartás részére,
amelyre nézve e rendelet 23. §-a szerinti lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz települési
lámogatás került megállapitásra, valamint ha a kérelmező kimeritette a rendkívüli települési
támogatás adható éves összegét.

8.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendö
téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

" (2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtéritési kötelezettsége alól
részben vagy egészben mentesíthető, amennyiben a családjában az egyfőrejutójövedelem a szociális
vetitési alap összegének 200°/o-át, egyedül élő személy esetében a 300%-át nem haladja meg.

9.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkonnányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a
következö rendelkezés lép:

" (1) Szennyvizdij-kedvezményre jogosult a 70. életévét betöltött egyedül élő személy, akinek
jövedelme nem haladja meg a szociális vetitési alap összegének tizszeresét.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követö harmadik napon lép hatályba.



Végső előterjesztői indokolás

Az egyes igénybe vehető támogatások esetében a jövedelemhatárok alacsony összegére tekintettel,
továbbá "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" "szociális vetítési alap" kifejezésre
történö módosítása miatt szükséges a rendelet módosítása.

ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során
elözetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi a tervezettjogszabály valamennyijelentősnek ítélt
hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-
tervezet esetében az alábbiak:

Társadalnú, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rászoruló személyek életkörülményeinek javítása. A költségvetést kismértékben érinti.

Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak kömyezet és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet végrehajtása nem jár többletfeladatokkal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rászomlók szélesebb körben vehetik igénybe a támogatást.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzűgyi feltételek:
A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.


