
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali  Város  Önkormányzatának  Képviselő-  testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott  felhatalmazás
alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8a.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A  szociális  ellátások  és  szociális  szolgáltatások  helyi  szabályairól  szóló  9/2015.  (II.26.)
önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 275%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre
jutó  havi  jövedelem  megegyezik  a  háztartás  összjövedelmének  és  a  fogyasztási  egységek
összegének hányadosával.”

2. §

A  szociális  ellátások  és  szociális  szolgáltatások  helyi  szabályairól  szóló  9/2015.  (II.26.)
önkormányzati rendelet 43. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  Marcali  Város  Önkormányzata  Képviselő-  testületének  a  szociális  ellátások  és  szociális
szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
szóló  .../2022.  (III.....)  önkormányzati  rendelettel  módosított  11.§-  ának  rendelkezéseit  a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő- testület!

Marcali  Város  Önkormányzata  Képviselő-  testületének  a  szociális  ellátások  és  szociális
szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítását
az indokolja, hogy a települési támogatások közül a lakhatási kiadásokhoz nyújtott támogatás
esetében a  nyugdíjak elmúlt  évben történt  emelése miatt  több kérelmező esik el  a települési
lakhatási  támogatástól.  A  lakhatási  költségek  viseléséhez  nyújtott havi,  természetben
nyújtott támogatás elmaradása  sok  egyfős  háztartás  esetében  jelentős  veszteség  lenne  a
közüzemi költségek viselése szempontjából. 

Javaslom,  hogy  a  rendelet  módosítása a  kihirdetését  követő  napon  lépjen  hatályba  és  a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kelljen.

Marcali, 2022. március 16.

Bödőné dr Molnár Irén 

címzetes főjegyző
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