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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 92. §(1)b)pontjában, 92.§(2)f)pontjában, 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 a szociális vetítési alap 350%-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 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A méltányossági ápolási díjra az a személy jogosult, akinek esetében az egy főre számított havi 

családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap 200%-át, egyedülálló esetén 250%-át nem haladja 

meg és az Szt. 41-43. §- aiban foglaltaknak is megfelel.” 

3. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult, akinek a 

kérelem benyújtását megelőző hónapban:) 

„a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatára a szociális vetítési alap 350%-ánál, egyedül 

élő esetén 370%-ánál nem magasabb és nem rendelkezik hasznosítható vagyonnal, továbbá” 

4. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az egy főre számított családi 

jövedelemhatár nem lehet magasabb a szociális vetítési alap 200%- ánál.” 

8. sz. előterjesztés 
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5. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A rendkívüli települési támogatás meghatározott időszakra, havi rendszerességgel legfeljebb hat 

hónapig és legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 100%- ának megfelelő mértékben adható 

annak, akinek 

a) egészségi állapota, munkaképesség változása indokolja, 

b) létfenntartása más módon nem biztosítható, 

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásnak megállapítása igazolható módon folyamatban van és 

ellátással nem rendelkezik.” 

6. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 34. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az ellátásban részesülő személy, akinek rendszeres havi nettó jövedelme a szociális vetítési alap 

összegét nem éri el, a megállapított intézményi térítési díj 70%-ának megfelelő normatív 

kedvezményre jogosult. 

(2) Az ellátásban részesülő személy, akinek rendszeres havi nettó jövedelme a szociális vetítési alap 

összegének 150%-át nem éri el, a megállapított intézményi térítési díj 55%-ának megfelelő normatív 

kedvezményre jogosult. 

(3) Az ellátásban részesülő személy, akinek rendszeres havi nettó jövedelme a szociális vetítési alap 

összegének 200%-át nem éri el, a megállapított intézményi térítési díj 40%-ának megfelelő normatív 

kedvezményre jogosult. 

(4) Az a személy, akinek a rendszeres havi nettó jövedelme a szociális vetítési alap 300%-át, egyedül 

élők esetében a 350 %- át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 25%-ának 

megfelelő normatív kedvezményre jogosult.” 

7. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 35. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az ellátásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 

200%-át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 58%-ának megfelelő normatív 

kedvezményre jogosult. 

(1a) Az ellátásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a szociális veítési alap 200%-át 

meghaladja, de 350 %- át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 33%-ának 

megfelelő normatív kedvezményre jogosult.” 

8. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a szociális 

vetítési alap összegének 200%-át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 50%-ának 

megfelelő normatív kedvezményre jogosult.” 

9. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogató szolgáltatás igénybevételéért megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető 

javaslatára a fenntartó tovább mérsékelheti, vagy elengedheti, így különösen betegség, haláleset, 

magas gyógyszerköltség, a szociális vetítési alap összegét el nem érő jövedelem esetén.” 

10. § 

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 (a továbbiakban: 

Ör.) módosítása két okból indokolt. 

Egyrészt a 2023. év elején mintegy 13 %- kal  emelkedett a nyugellátások mértéke, ami miatt az 

egyes pénzbeli szociális ellátások esetén a jövedelmi jogosultsági határt meghaladó ellátással 

rendelkezők elesnének az egyébként a megélhetésüket könnyítő és lakhatási biztonságukat elősegítő 

önkormányzati támogatásoktól, ezért javaslom a jövedelmi jogosultsági határok emelését. 

Másrészt a központi jogszabályokban a szociális ellátások esetén a jövedelmi jogosultsági 

feltételeknél eltérő elnevezésű viszonyítási alap került bevezetésre, aminek átvételét javaslom a helyi 

szabályozásban is. A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege helyett az úgynevezett szociális 

vetítési alaphoz viszonyítottan állapítanánk meg a jövedelmi jogosultsági határokat. A régi és az új 

viszonyítási alap összege egyébként azonos, 28.500.- Ft. Az elnevezést nemcsak a pénzbeli ellátások, 

hanem a szociális szolgáltatások esetében is javaslom átvezetni, az ott szereplő összeghatárok 

változtatása nélkül. 

Javaslom, hogy a rendelet módosítása a kihirdetését követő napon lépjen hatályba. 

Marcali, 2023. február 10. 

                                                                                                Dr. Sütő László 

                                                                                                 polgármester 


