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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (I. 21.) számú
RENDELETE
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról
Marcali Város Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
10/2003. (VI. 20.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:
1.§
A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat feladat-és hatáskörébe utalt szociális hatósági ügyek közül a lakásfenntartási,
adósságkezelési szolgáltatási, valamint az átmeneti segély természetbeni ellátás formájában történő nyújtására
irányuló ügyekben –átruházott hatáskörben- az Egészségügyi és Szociális Bizottság, egyéb esetben a
polgármester dönt. Az intézményvezető dönt az intézménybe történő felvételről, a szociális szolgáltatások
biztosításáról, valamint az azonnali elhelyezést, személyes gondoskodást igénylők ellátásának biztosításáról,
életveszély, tartás, gondozás, halaszthatatlan biztosításának szükségessége esetén.”
2. §
A Rendelet 4. § (3) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) Az intézmény vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően
megvizsgálja az ellátást igénylő:
a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás,
b) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény
esetén.
(4) Az intézmény vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás,
b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény,
c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát az Szt. 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.”
3. §
A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
„Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a
bérpótló juttatás, a lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek fizetéséhez adott támogatás, a lakásfenntartási
támogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély és a temetési segély.”
4. §
A Rendelet 7/A. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére
nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
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c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt:
egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő
lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra
nem szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a Baranya Megyei Munkaügyi
Központ Marcali Kirendeltségével (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) legalább egy év időtartamig
együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék,
a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve
az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a
kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide
nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és
vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli
fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő
arányszáma 0,2-vel növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál
figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol
f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban
részesül.”
5. §
A Rendelet 7/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik
személy a bérpótló juttatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.”
6. §
A Rendelet 7/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A bérpótló juttatásra jogosult személy a Munkaügyi Központtal kéri az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét, valamint köteles a Munkaügyi Központtal együttműködni.”
7. §
A Rendelet 7/A. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) A Munkaügyi Központ a bérpótló juttatásra jogosult személy számára a SZESZK-kel történő
együttműködést előírhatja.”
8. §
A Rendelet 7/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
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c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel
más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani
rendszeres szociális segélyre jogosult.”
9. §
A Rendelet 7/B. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására az (1) bekezdése b) és c) pontja alapján
jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzattal és a SZESZK-kel
köteles együttműködni, amelynek keretében:
a) a SZESZK-nél nyilvántartásba veteti magát a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül,
b) a SZESZK-nél a beilleszkedését segítő program elkészítésében együttműködik,
c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon
belül a SZESZK-kel,
d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(4) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy esetében a beilleszkedést segítő program a következőkre terjed
ki:
a) a SZESZK-kel való kapcsolattartásra,
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló
foglalkoztatáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészítést segítő programban való
részvételre, amelynek keretében feltárják a munkavállalást nehezítő vagy akadályozó családi, szociális,
képzettségi, kommunikációs és egyéb tényezőket, és segítik ezek leküzdését, fejlesztik a munkavégzéshez
szükséges és munkahelyi beilleszkedéshez szükséges készségeket, erősítik a munkavállalásra való motivációt és
segítséget nyújtanak a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben való részvételre különösen
d) az általános iskolai végzettség és az első szakképzés megszerzésére.
(5) A SZESZK a (3) bekezdésben meghatározott együttműködés keretében:
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban megállapított
határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális
segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján- a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének
menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben
részesülő személlyel írásban megállapodást köt;
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását;
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben
szükséges- - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával- módosítja a programot,
f) a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeikről szóló 1/2000. (I.7.) ISzCsM
rendeletben a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet,
g) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének
nem tesz eleget, valamint,
h) éves értékelés megküldésével tájékoztatja jegyzőt a beilleszkedést segítőn program végrehajtásáról,
i) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt
képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e,
j) az előírt határidők be nem tartása, megjelenés mulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális
segélyben részesülő személyt a mulasztás okának igazolására, a benyújtott igazolási kérelmet elbírálja, és az
igazolási kérelem elutasításáról haladéktalanul, de legfeljebb három napon belül értesíti a jegyzőt.”
10. §
A Rendelet 7/D. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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„(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő
aktív korúak ellátására jogosult személy az e rendelet 7/B. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeit
megszegi, valamint a SZESZK- kel a 7/B. § (5) bekezdésében foglalt feladati ellátásában nem működik együtt.
(2) A 7/B. § (5) bekezdés j) pontja esetében a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására
jogosult személy a mulasztott határnaptól számított 8 napon belül igazolási kérelemmel élhet, amelyben:
a) távolmaradását a személyes találkozóról kellő indokkal kimentheti,
b) a jogszabályban előírt egyéb együttműködési kötelezettsége mulasztásának okát hitelt érdemlően
igazolhatja.”
11. §
A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg 80%-a.”
12. §
A Rendelet 22. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Szt. rendelkezésein túl a jegyző annak is megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát, akinek
a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
210%-ánál (59.850.- Ft), egyedül élő esetén 220%-ánál (62.700.- Ft) nem magasabb és nem rendelkezik
hasznosítható vagyonnal, továbbá
b) a gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18%-át (5.130.- Ft) eléri.”
13. §
A Rendelet az alábbi 33/A. §-al egészül ki:
„33/A. §
Tanyagondnoki szolgáltatás
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak
enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek
teljesítésének segítése.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás illetékességi területe Marcali város Gyóta elnevezésű külterületi lakott része.
(3) A tanyagondnok alapfeladatként közreműködik:
a) az étkeztetésben,
b) a házi segítségnyújtásban, és
c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.”
14. §
A Rendelet 58. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„[(2) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kifizeti]
c) a bérpótló juttatást,”
15. §
A Rendelet 60. § (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármesteri Hivatal:
a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság (a
továbbiakban: havi rendszeres szociális ellátás) feltételeinek fennállását kétévente,
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b) a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente
legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is
fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.
(2) Ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, a havi rendszeres ellátás összegét a változás
időpontjától számított 3 hónapon belül felül kell vizsgálni.
(3) A havi rendszeres szociális ellátás összegét, valamint a bérpótló juttatásra való jogosultság jövedelmi
feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós
változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma
megváltozott.
(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális ellátást meg kell téríttetni. A megtérítés iránt az
önkormányzat intézkedik.”
16. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 7/A. § (6)-(8) bekezdései, a 7/A. §
(10)-(12) bekezdései, a 7/B. § (2) bekezdése, 7/B. § (6) bekezdése és (7) bekezdés c) pontja, a 7/C. §-a, a 32/A.
§, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú
rendeletének módosításáról szóló 3/2005. (I. 27.) számú rendelet 2. §-a, az egyes szociális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 16/2005. (IX. 23.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról szóló 26/2007. (X. 26.)
számú rendelet 1. §-a, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.)
számú rendeletének módosításáról szóló 8/2009. (II. 20.) számú rendelet 13. §-a, valamint a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének
módosításáról szóló 44/2009. (XII. 23.) számú rendelet 1-2., 4. §-ai, ill. 13. § (3) bekezdése.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Tel.: 85/501-000
Fax: 85/501-055

Ügyiratszám: …/2011.
Ügyintéző: Pápainé Dr. Káplár Orsolya Csilla
Tel.: 85/501-018
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi rendszeréről
szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról szóló
4/2011. (I. 21.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
1. §-hoz
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 20/2010. (XI.26) számú rendelete az átruházott hatásköröket módosította, ennek átvezetését tartalmazza a
jelen szakasz.
2. §-hoz
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2011.
január 1-jén hatályba lépett módosítását veszi át a helyi rendelet.
3. §-hoz
Az Szt. hatályba lépett módosítás következtében a rendelkezésre állási támogatás nevű ellátás helyébe a bérpótló
juttatás lép, ennek átvezetését tartalmazza a rendelet.
4. §-hoz
Az Szt. hatályba lépett módosítása a rendelkezésre állási támogatás nevű ellátás helyébe léptette a bérpótló
juttatást, amelynek jogosultsági feltételeiben történtek változások, ezt emeli át a helyi rendelet ezen szakasza.
Bevezeti a bérpótló juttatás jogosultsági feltételei számításánál az Szt. a fogyasztási egység fogalmát, ennek
szabályait tartalmazza a (2) bekezdés.
5. §-hoz
Az Szt. hatályos szabályai szerint egy családban csak egy aktív korúak ellátására jogosult személy lehet továbbra
is, illetve csak akkor lehet kettő, ha az egyik rendszeres szociális segélyre, míg a másik bérpótló juttatásra
jogosult.
6. §-hoz
Az Szt. módosítása értelmében a bérpótló juttatásra jogosult személy a Munkaügyi Központtal köteles
együttműködni, és kikerült a jogszabály szövegéből a közfoglalkoztatásban való kötelező részvétel.
7. §-hoz
Az Szt. alapján a bérpótló juttatásra jogosult személy számára a foglalkoztatásban való részvétel helyett a
Munkaügyi Központ a SZESZK-kel való együttműködést előírhatja.
8. §-hoz
Ez a szakasz az Szt. hatályos szövegét emeli be a rendelet szövegébe.
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9. §-hoz
A helyi rendeletben szabályozott, SZESZK-kel történő együttműködési kötelezettséget és a beilleszkedési
program részletes szabályait határozza meg.
10. §-hoz
Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén alkalmazandó szabályokat tartalmazza.
11. §-hoz
Az ápolási díj összegének alapját megváltoztatta a hatályos Szt. Az eddigi összeg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegéhez volt viszonyítva, amely 28.500.- Ft idén is. A változás értelmében az ápolási
díj összegét ezentúl a költségvetési törvény fogja meghatározni, idén első alkalommal emelkedik is, az alap
29.500.- Ft lesz.
12. §-hoz
Az Szt. a települési önkormányzatok által megállapítható lehetőségként határozza meg a méltányossági
közgyógyellátást mint természetbeni szociális ellátást. A jegyzői hatáskörbe tartozó ezen ellátás jogosultsági
feltételeinek változását indokolja az a tény, hogy a jövedelmi határ és az igazolt gyógyszerköltség az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez van viszonyítva, amely az elmúlt két évben nem emelkedett, szemben
a gyógyszerek árával és az inflációval. Mindezek indokolják, hogy a jövedelmi határt a családos és egyedül élő
személyek esetében is 10%-al emeljük, illetve hogy a gyógyszerköltség igazolt összegét 2%-al csökkentsük. Az
elmúlt két évben elutasított kérelmeket figyelembe véve több család lesz jogosult ezen természetbeni ellátásra.
13. §-hoz
Az Szt. a külterületi lakott helyek hátrányai csökkentése érdekében lehetőséget ad a tanyagondnoki ellátás
megszervezésére, amennyiben a lakosságszáma 70-400 lakos között van. Gyóta Marcali külterületi lakott része,
lakosságszáma 104 fő, ezért a jelen szakaszban meghatározott új szociális alapellátás bevezetésére lehetőség van.
A tanyagondnok az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban és a közösségi és szociális információk
szolgáltatásában működik közre alapfeladatként.
14. §-hoz
A rendelkezésre állási támogatás helyett az Szt. által bevezetett bérpótló juttatást átvezetését tartalmazza ezen
módosítás.
15. §-hoz
Az Szt. változtatta az egyes pénzbeli szociális ellátások felülvizsgálatának és ellenőrzésének szabályait, amelyet
a rendelet jelen szakasszal vesz át.
16. §-hoz
Tekintettel az Szt, hatályba lépésére, a helyi rendelet módosítását indokolt a kihirdetés napján hatályba lépteti.
A hatályon kívül helyező rendelkezések részben a korábbi módosító rendelkezéseket, részben pedig testületi
döntések következtében megszűnő szociális ellátás hatályon kívül helyezését tartalmazzák.
Marcali, 2010. január 11.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

