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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2018. (XI. ….)
önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló
9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi
szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (7)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A rendszeres települési támogatás folyósítása utólag, minden hónap 5. napjáig történik a tárgyév
december hónapja kivételével, amikor a támogatást még december hónapban folyósítani kell. A nem
rendszeres települési támogatások esetében a támogatás folyósítására a jogosultságot megállapító
határozatban foglaltak az irányadók.”
2. §
(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a (3) bekezdésben foglalt kivétellel:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a)
pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem lehet több, mint 6000 forint azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.”

(2) A Rendelet 14. §- a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege tárgyév november és december hónapjában
az (1) és (2) bekezdés alapján számított összeg kétszerese.”

–2–

3. §
A Rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az e szakaszban foglaltak szerint megállapított ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a -tekintettel az Szt. 44. § (2) bekezdésére-, tárgyév november és
december hónapjában pedig ezen összeg kétszerese.”
4. §
A Rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege 6.000.- Ft, tárgyév
november és december hónapjában pedig ezen összeg kétszerese.”
5. §
A Rendelet 43. § -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások és szociális szolgáltatások
helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (XI. …)
önkormányzati rendeletével módosított 7. § (7) bekezdését, 14. § (1) és (3) bekezdéseit, 21. § (6) bekezdését
és 23. § (6) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
6. §
Hatályát veszti a Rendelet 25. § (2) bekezdése.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ
polgármester

BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR IRÉN
címzetes főjegyző
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
……/2018. (XI. …..) önkormányzati rendeletének
Általános indokolása
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges az alábbi okok miatt.
A település önkormányzat által folyósított rendszeres jellegű települési támogatások mértéke
lényegében változatlan volt a rendelet megalkotását követő években. A lakosság téli időszakhoz és az arra
való felkészüléshez kapcsolódó kiadásainak megnövekedése azonban indokolja, hogy a folyósított
rendszeres támogatások mértéke az év utolsó hónapjaiban, novemberben és decemberben emelt összeggel
kerüljön folyósításra és a december havi támogatások folyósítása még december hónapban megtörténjen.
Ennek megfelelően készült e a Rendelet módosítása, így a települési lakhatási támogatás, a méltányossági
ápolási díj és gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás kétszeres összegben kerülne folyósításra.
A másik módosítási indok a temetési költségek viseléséhez kapcsolódóan a helyben szokásos
temetési költségek 10%- ának meghatározásának hatályon kívül helyezése, amit már nem ír elő központi
jogszabály.
A rendelet módosítását a kihirdetést követő napon javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2018. november 15.
Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2018. (XI …..) önkormányzati r e n d e l e t e
a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló
9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
hatás:
A
rendelet
célja,
hogy
a
havi
rendszerességgel
folyósított
települési
támogatások összege a téli időszakhoz
kapcsolódó
háztartási
kiadások
növekedésével párhuzamosan nagyobb
összegű legyen az év november és december
hónapjában.

van

Környezeti, egészségügyi
következmények:
nincs

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:
az adminisztrációs
terhek növekednek.

Egyéb hatás:

Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
a téliidőszakhoz kapcsolódóan a háztartások kiadásai jelentősen megnövekednek és ezáltal megnő az adósságok keletkezésének veszélye. A rendelet módosítását követően a megemelt
támogatási összegekkel nagyobb eséllyel elkerülhető lesz az adósságok felhalmozódása.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
nagy eséllyel a megnövekedett kiadások miatt a háztartások olyan adósságokat halmoznak fel, amitől nehezen fognak megszabadulni.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

