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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 132. § (4) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat 
rendeletben szabályozza a szociális ellátások helyi szabályait. 
Ezen törvényi felhatalmazásnak és kötelezettségnek eleget téve fogadta el Alsónémedi 
Nagyközségi Önkormányzat 6/2006.(VII.10.) rendeletét, mely az eltelt időszak alatt 8 ízben 
került módosításra. 
A  módosítások indoka  legtöbb esetben a szociális törvény módosulása volt, ill. az ebből 
fakadó törvényes szabályozás követelménye. 
A 2011-es évben szintén több pontjában változott a szociális törvény, melyek a helyi 
rendeletben ez idáig nem kerültek átvezetésre. 
A törvényi változáson felül –a korábbiakban már jelzett – szándékunk az un. méltányossági 
alapon járó ellátások felülvizsgálata, szigorúbb feltételrendszer és eljárási rendszer 
kidolgozása volt. 
A korábbi helyi rendelet több olyan szabályozást is „ismételt”, amit maga az Szt. rögzít, így 
ezeket ki kellett szedni a rendelet szövegéből. 
Mindezen  tények indokolták, hogy technikailag ne újabb módosítás készüljön, hanem egy 
teljesen új rendelet kerüljön elfogadásra a könnyebb kezelhetőség és átláthatóság miatt. 
 
Igyekeztünk a méltányossági ellátásokon szigorítani, hiszen míg a normatív ellátások 90 %-át 
a központi költségvetés fedezi, addig a méltányossági ellátások 100 %-ban az önkormányzatot 
terhelik.  
 
Több hatásköri változás is volt az elmúlt időszakban, korábban önkormányzati hatósági 
ügyként működő ellátások kerültek újból jegyző hatáskörbe. 
Emiatt az 5.§-ban egyértelműen rögzítettük, hogy melyik ellátásnál ki gyakorolja a hatáskört, 
ill. a képviselő-testület melyik szerve (bizottság, polgármester ) jár el átruházott hatáskörben. 
 
Aktív korúak ellátásánál új elemként került a rendeletben azon  törvényi lehetőség, hogy 
vizsgálható az ellátásban részesülő mennyiben gondoskodik lakókörnyezetéről. A 7.§. (2) és 
(3) bekezdése ezt rögzíti, ill. ennek elmaradásánál lehetőséget biztosít a jogkövetkezmények 
alkalmazhatóságára. 
 
A lakásfenntartási támogatásnál megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás törvényi 
kötelezettsége, így kizárólag a törvényben foglalt feltételek esetén adható ezen támogatás. 
Ennél az ellátási formánál is lehetőséget ad a törvény a lakókörnyezet állapotának 
vizsgálatára, így itt is rögzítésre került az előzőekben már vázolt elvárás és annak 
jogkövetkezményei. 
 
A rendelet hatálybelépése után csak a törvényben foglalt feltételek megléte esetén 
állapítanánk meg ápolási díjat, mely azt jelenti, hogy a hatályba lépés után méltányossági 
ápolási díj már nem kerül megállapításra. Ez a változás nem érintené a jelenleg is folyósított 
ellátásokat, ezek a jogosultság meglétének fennállásáig még továbbfolyósításra kerülnének 
(jelenleg 7 főt érint). Miután ezen folyósítások felett is szükséges a jövőben is kontrollt 
gyakorolni, így a 22 §-ban szabályozott átmeneti rendelkezések közt rögzítettük a részletes 
szabályait a felülvizsgálatnak.  
 
Az átmeneti segélyek szabályozását pontosítottuk. Alapvetően a bizottság döntene a jövőben 
is erről az ellátási formáról. Két esetben azonban a polgármester is kapna jogkört: 



1./ változatlan feltételek a megállapításhoz, de azonnali döntést igényel, nem várhat az 
esetlegesen több hét múltán megtartott bizottsági ülés időpontjáig a megállapítás 10.§(7) bek. 
 
 
2./ kivételesen méltányos élethelyzetekre  jövedelemre tekintet nélkül kapna a 10. §(8) 
bekezdésben jogkört a testület. Az élethelyzeteket az értelmező rendelkezések közt 
pontosítottuk. Kontrollt építettünk be egyrészt az így megállapítható segély mértékének 
maximalizálásával, másrészt a testület felé  tájékoztatási kötelezettség előírásával. 
 
A temetési segély megállapíthatóságának jövedelemkorlátját a tervezetben csökkentettük a 
öregségi nyugdíjminimum  eddigi  3-szorosáról egyedülálló esetében másfélszeresére, család 
esetén az öregségi nyugdíjminimum összegére. 
 
Közgyógyellátásnál a normatív ellátás mellett továbbra is maradna méltányossági alapon 
adható ellátás, de a korábbi három  kategóriából  egyet javaslunk megtartani. 
 
Az étkeztetés szabályozása egyértelműsítésre került. Az étkezéshez kapcsolódó intézményi 
térítési díjat külön rendeletben rögzítjük ezen rendelet hatálybalépésétől. 
A szociális étkező nem a teljes összeget, hanem jövedelmétől függően térítené a díjat. Ez 
véleményünk szerint igazodik az ellátott a szociális helyzetéhez. 
Az egyéb természetbeni ellátások a kistérségi intézményrendszer útján kerülnek ellátásra. 
 
A 21.§ értelmező rendelkezésiben tisztáztuk azon fogalmakat, melyek a módosítás után 
jogkövetkezménnyel bírnak. 
 
Javasoljuk a rendelet 2012. március l-vel történő hatályba lépését, ezzel egyidejűleg a 
hatásköri rendeletünk bizonyos pontjaiban átvezetés szükséges. 
 
A rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, átlátható, takarékosabb, de 
igazságosabb döntések meghozatalát teszi lehetővé s a szigorítások nem érintik a jelenleg 
megállapított ellátásokat pl. az ápolási díj esetében. 
 
Kérem megtárgyalását és javaslom elfogadását. 
 
Alsónémedi, 2012. február 15. 
     
 
        

Vincze József   
polgármester  

 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde  
           jegyző 

 


