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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2009. (II. 20.) számú
RENDELETE
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi
rendszeréről szóló 10/2003. (VI.20.) számú
rendeletének módosításáról
1. §
Marcali
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének a szociális igazgatás és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.)
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti
kérelem folyamatosan benyújtható. A támogatást
tárgyév végéig lehet megállapítani.”
2. §
A Rendelet 7. §, 7./A §, 7/B. § és 7/C. § szakaszai
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„7.§
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális
segély, a rendelkezésre állási támogatás, a
lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az
átmeneti segély és a temetési segély.
7/A. §
Aktív korúak ellátása
(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerőpiaci 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
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 a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény ( a továbbiakban: Flt) alapján
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem
benyújtását megelőző két évben a Dél-Dunántúli
Regionális
Munkaügyi
Központ
Marcali
Kirendeltséggel (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
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. Törvény ( a továbbiakban: 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 és az alkalmi munkavállalói
könyvvel végzett 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.
(3) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására
való jogosultságát megállapították, a Munkaügyi
Központnál, kéri az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedés
érdekében
megkötött
álláskeresési
megállapodásban
foglaltakat,
illetőleg
közfoglalkoztatásban vesz részt.
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott személy a
közfoglalkoztatásban
keresőképtelenségre
hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a
keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön
jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot
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kezdeményezhet. Ha a (3) bekezdés szerinti
személy a közcélú munkavégzésre irányuló
munkaszerződést azért nem köti meg, mert
keresőképtelenné vált, a keresőképtelenség
felülvizsgálatának kezdeményezésére a jegyző
jogosult.
(5) Ha a (3) bekezdés szerint személy az aktív
korúak
ellátására
való
jogosultsága
megállapításának időpontjában a 35. életévét nem
töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezik –a (6) bekezdésben foglaltak eltéréssel, olyan képzésben köteles részt venni, amely az
általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a
szakképzés megkezdéséhez szükséges, külön
jogszabályban
meghatározott
bemeneti
kompetenciák megszerzésére irányul. A képzésben
való részvétel részletes szablyait az álláskeresési
megállapodás tartalmazza.
(6) Az (5) bekezdés szerinti személy az aktív
korúak ellátására való jogosultság megállapításától
a képzésbe történő bekapcsolódásig terjedő
időtartamra- amennyiben ez az időtartam a 30 napot
meghaladja- közfoglalkoztatásban vesz részt.
(7) A (3) bekezdés szerinti álláskeresési
megállapodásban a Munkaügyi Központ . a
személy szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodóan- előírhatja a családsegítő
szolgálattal való együttműködést,a mely kiterjedhet
az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot
formáló foglalkoztatáson, tanácsadáson, illetőleg a
munkavégzésre történő felkészülési programban
való részvételre is.
(8) A (3) bekezdés szerinti személyt arra az
időtartamra, amikor
a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható
okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti
díjban nem részesül,
b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt.
szerinti keresetpótló juttatást részére nem
állapították meg,
rendelkezésre állási támogatásban részesül.
7/B. §
(1) A 7/A. § (3) bekezdés szerinti, aktív korúak
ellátására jogosult személy, aki az ellátására való
jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte,
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelfeltéve, 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,
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi
segélyben- és a gyermek ellátását napközbeni

ellátást biztosító intézményben nem
biztosítani,
rendszeres szociális segélyre jogosult.

tudják

(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy
az önkormányzattal kötött megállapodásban
vállalhatja a 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak
teljesítését. A megállapodás egy éves időtartamra
jön létre. A megállapodást az önkormányzat abban
az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben
foglaltak alapján a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani
tudja. A megállapodást megkötő személyre a 7/A. §
szakasz szerinti személyekre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, ideértve az együttműködés
megszegésének
az
alább
szabályozott
jogkövetkezményeit is. A megállapodást megkötő
személy rendszeres szociális segélyre nem jogosult.
(3) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a
rendszeres
szociális
segély
folyósításának
feltételeként az önkormányzattal és az általa kijelölt
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal
(a továbbiakban: SZESZK) együttműködik,
amelynek keretében:
a) a SZESZK-nél nyilvántartásba veteti magát,
b) a beilleszkedését segítő programról írásban
megállapodik a SZESZK-kel,
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban
foglaltakat.
(4) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy
beilleszkedését 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 foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a
munkavégzésre
történő
felkészülést
segítő
programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének
megfelelő
oktatásban,
képzésben
történő
részvételre, különösen az általános iskolai
végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.
(5) A SZESZK (2) 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 az Szt. 37/D. § (2) bekezdése
szerinti
beilleszkedést
segítő
program
elkészítésének menetéről, a programok típusairól,
az együttműködés eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan
napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy bevonásával kidolgozza az egyéni
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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 elősegítő program végrehajtásáról, és
amennyiben szükséges – a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával – módosítja
a programot.
f) a rendszeres szociális segélyre jogosult
személlyel történő kapcsolattartásáról a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I.7.) IszCsM rendeletben a családsegítésre
meghatározott esetnaplót vezet.
(6) A SZESZK köteles:
a) jelezni a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális
segélyre
jogosult
személy
együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget, valamint
b) a (4) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés
megküldésével
tájékoztatni
a
jegyzőt
a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.
(7) A jegyző a SZESZK-et tájékoztatja:
a) az aktív korúak ellátására való jogosultság
megszüntetéséről,
b) a rendszeres szociális segély jogosultsági
feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. § (1)
bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség
előírásáról,
c) a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy által az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján
kötött megállapodásról.
(8) Ha a Munkaügyi Központ az aktív korúak
ellátására jogosult személlyel kötött álláskeresési
megállapodásban előírja a családsegítő szolgálattal
(a
továbbiakban:
SZESZK)
történő
együttműködést, az együttműködés előírásáról,
valamint a SZESZK-nél történő megjelenés
határidejéről a Munkaügyi Központ tájékoztatja a
SZESZK-et.
A
SZESZK-kel
történő
együttműködésre az (5)-(6) bekezdésben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a
SZESZK a (6) bekezdés szerinti tájékoztatási
kötelezettségét a Munkaügyi Központ felé teljesíti.
A Munkaügyi Központ tájékoztatja a SZESZK-et,
ha az álláskeresési megállapodásban foglaltak
tartalma a SZESZK-kel történő együttműködés
vonatkozásában módosul, továbbá, ha a személyt
törölték az álláskeresők nyilvántartásából.
7/C. §
Az együttműködés eljárási szabályai

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív
korúak ellátására az Szt. 37/B. § b) és c) pontja
alapján jogosult személy a 7/A. § (2) bekezdésében
meghatározott együttműködés keretében köteles:
a) a jogosultságát megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni
a SZESZK-nél nyilvántartásba vétel céljából,
b) a SZESZK-kel a beilleszkedését segítő
program elkészítésében együttműködni,
c) a beilleszkedését segítő programról írásban
megállapodni a nyilvántartásba vételtől számított
60 napon belül a SZESZK-kel,
d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban
foglaltakat,
e) a folyamatos kapcsolattartásra a SZESZK-kel,
és a megállapodásban foglalt időközönként, de
legalább háromhavonta a SZESZK-nél megjelenni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendszeres
szociális segélyben részesülő aktív korúak
ellátására jogosult személy beilleszkedését 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 foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a
munkavégzésre
történő
felkészülést
segítő
programban való részvételre, amelyek keretében
feltárják a a munkavállalást nehezítő vagy
akadályozó
családi,
szociális,
képzettségi,
kommunikációs és egyéb tényezőket, és segítik
ezek leküzdését, fejlesztik a munkavégzéshez 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 végzettségének
megfelelő oktatásban, képzésben
történő
részvételre, különösen az általános iskolai
végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.
(3) A SZESZK a 7/A. § (2) bekezdésében
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 az Szt. 37/D. § (2) bekezdése
szerinti
beilleszkedést
segítő
program
elkészítésének menetéről, a programok típusairól,
az együttműködés eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan
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,
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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 elősegítő program végrehajtásáról, és
amennyiben szükséges - a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja
a programot.
f) a rendszeres szociális segélyre jogosult
személlyel történő kapcsolattartásáról a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 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) a (4) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés
megküldésével
tájékoztatja
a
jegyzőt
a
beilleszkedést segítő 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
elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres
szociális segélyben részesülő aktív korúak
ellátására jogosult személyt a mulasztás okának
igazolására, a benyújtott igazolási kérelmeket
elbírálja, és az igazolási kérelem elutasításáról
haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül értesíti a
jegyzőt.
(4) A jegyző a SZESZK-et tájékoztatja:
a) az aktív korúak ellátására való jogosultság
megszüntetéséről,
b) a rendszeres szociális segély jogosultsági
feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. § (1)
bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség
előírásáról,
c) a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy által az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján
kötött megállapodásról.
(5) Ha a Munkaügyi Központ az aktív korúak
ellátására jogosult személlyel kötött álláskeresési
megállapodásban előírja a családsegítő szolgálattal
(a
továbbiakban:
SZESZK)
történő
együttműködést, az együttműködés előírásáról,
valamint a SZESZK-nél történő megjelenés
határidejéről a Munkaügyi Központ tájékoztatja a
SZESZK-et. A jogosultnak a SZESZK-kel történő
együttműködésére
az
(1)-(3)
bekezdésben
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal,
hogy a SZESZK a (3) g)–j) pontjai szerinti
tájékoztatási kötelezettségét a Munkaügyi Központ
felé teljesíti. A Munkaügyi Központ tájékoztatja a
SZESZK-et, ha az álláskeresési megállapodásban
foglaltak tartalma a SZESZK-kel történő

együttműködés vonatkozásában módosul, továbbá,
ha a személyt törölték az álláskeresők
nyilvántartásából.
3. §
A Rendelet 7/D§ szakasza helyébe az alábbi
rendelkezés lép, egyúttal a 7/D. § számozása 7/E. §
szakaszra módosul:
„7/D. §
Az együttműködési kötelezettség megszegése és
következményei
(1)
Az
együttműködési
kötelezettség
megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult
személy az e rendelet 7/B. § (2) bekezdés a) és b)
pontjában foglalta kötelezettségeit megszegi,
valamint a SZESZK-kel a 7/B. § (3) bekezdésében
feladati ellátásában nem működik együtt.
(2) A 7/B. § (3) 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
kötelezettségének mulasztásának okát hitelt
érdemlően igazolhatja.
(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő
aktív korúak ellátására jogosult személy a segély
folyósításának időtartama alatt az (1) bekezdésben
meghatározott együttműködési kötelezettségét neki
felróhatóan a SZESZK-nél két éven belül
ismételten megszegi, akkor az aktív korúak
ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív
korúak ellátására jogosult személyt a jogosultságát
megállapító határozatban tájékoztatni kell az
együttműködési kötelezettségről és a kötelezettség
megszegésének következményeiről.”
4.§
A Rendelet 7/D. § (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(4) Védelembe vett gyermekenként a rendszeres
szociális segély megállapított összegének 20%-a, de
összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.”
5. §
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A Rendelet 8. § (3) b) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„b) a havi lakásfenntartás költségének a háztartás
összjövedelméhez viszonyított aránya a 25%-ot
meghaladja.”
6. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép, egyúttal az alábbi (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Lakásfenntartási támogatás az összjövedelem
25%-a feletti lakáscélú költségek megfizetéséhez
adható e rendelet 5. sz. mellékletében foglalt
mértékek figyelembe vételével.”
„(5) A lakásfenntartási támogatás jogosultsági
feltételeiben bekövetkezett
változást annak
bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell
jelenteni a Polgármesteri Hivatalnál. A bejelentési
kötelezettség elmulasztása esetén a folyósítást meg
kell szüntetni és a jogosulatlanul felvett ellátást az
Szt. 17. § szakaszában foglaltak szerint vissza kell
fizetni.”
7. §
A Rendelet 35.§ szakasza helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„35. §
(1) A jogosult, a törvényes képviselő, a jogosultnak
a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona,
örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, a
jogosult tartását szerződésben vállaló személy, a
jogosult tartására bíróság által kötelezett személy az
étkezésért jövedelme alapján napi személyi térítési
díjat fizet.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem
haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási
önköltség és a tárgyévi normatív állami
hozzájárulás különbségének egy ételadagra jutó
összegét. Amennyiben a mindenkori költségvetési
törvény differenciált összegű normatív állami
hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési
díjat valamennyi normatívkategóriára külön meg
kell határozni. Az étkeztetés intézményi térítési díja
aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére
szállítják. A kiosztó helyen illetve lakáson történő
étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is
tartalmazza. A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az intézményi térítési díj összegét.
(3) A fenntartó az intézményi térítési díjat a (2)
bekezdés szerint kiszámított, és a külön jogszabály

alapján dokumentált térítési díjnál alacsonyabb
összegben is meghatározhatja.
(4) Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért
fizetendő személyi térítési díj a napi személyi
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett
étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén
a személyi térítési díj a kiszállításra számított
térítési díjnak és az adott hónapban igénybe vett
étkezési napok szorzatának összegével növekszik.
Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös
háztartásban élő személyek részére történik, a
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak
egy személyre lehet megállapítani.
(5) Étkeztetést 2008. január 1-től igénybe vevő
személy esetén a személyi térítési díj
megállapításánál vizsgálni kell az ellátást igénylő
családjában az egy főre eső jövedelmet. A
jövedelem vizsgálatot, a szolgáltatást igénybe venni
kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően
kérelmezi a jegyzőnél. Személyi térítési díj
megállapításánál a jegyző által tárgyévre kiállított
igazolásban meghatározott egy főre jutó öregségi
nyugdíjminimum %-ában meghatározott havi
jövedelmet kell figyelembe venni.
(6) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg a (4) bekezdés szerinti
jövedelemigazolásban szereplő jövedelem 25 %-át.
(7) 2007. december 31-én ellátásban részesülő
személy 2009. január 1-től csak akkor részesülhet
ellátásban, ha rendelkezik a jegyző által kiállított
jövedelemigazolással.
(8) Az ellátásban részesülő személy, akinek a
jegyző által a Szoctv. 119/C. §-a alapján
megállapított egy főre eső jövedelme a mindenkori
nyugdíjminimumot nem éri el, a megállapított
intézményi térítési díj 50%-ának megfelelő
normatív kedvezményre jogosult.
(9) A (2), (3), (4), és (8) bekezdések szerint
megállapított
személyi
térítési
díjat
az
intézményvezető javaslatára az önkormányzat
mérsékelheti vagy elengedheti, így különösen
betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség,
nyugdíjminimumot el nem érő jövedelem esetén.”
8. §
A Rendelet 39.§ szakasza helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„39. §
(1) A jogosult, a törvényes képviselő, a jogosultnak
a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona,
örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, a
jogosult tartását szerződésben vállaló személy, a
jogosult tartására bíróság által kötelezett személy a
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házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat fizet,
amelynek kiszámítási alapja az önkormányzat
képviselő-testülete
által
megállapított
házi
gondozási óradíj.
(2) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem
haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbségének az egy ellátási órára jutó összegét.
Amennyiben a mindenkori költségvetési törvény
differenciált összegű normatív állami hozzájárulást
határoz meg, az intézményi térítési díjat
valamennyi normatívkategóriára külön meg kell
határozni.
(3) A fenntartó az intézményi térítési díjat a (2)
bekezdés szerint kiszámított, és a külön jogszabály
alapján dokumentált térítési díjnál alacsonyabb
összegben is meghatározhatja.
(4) Amennyiben egy családon, illetve háztartáson
belül többen részesülnek házi segítségnyújtásban, a
fizetendő személyi térítési díjat külön-külön kell
meghatározni.
(5) Házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési
díj megállapításánál vizsgálni kell az ellátást
igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet. A
jövedelemvizsgálatot az intézmény vezetője a
gondozási szükséglet megállapítását követően
kérelmezi a jegyzőtől. Személyi térítési díj
megállapításánál a jegyző által tárgyévre kiállított
igazolásban meghatározott egy főre jutó öregségi
nyugdíjminimum %-ában meghatározott havi
jövedelmet kell figyelembe venni.
(6) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi
térítési díj, amely az óradíjnak és a gondozásra
fordított időnek a szorzata, nem haladhatja meg a
(5) bekezdés szerinti jövedelemigazolásban
szereplő jövedelem 20%-át, illetve 30%-át, ha a
házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.
(7) A házi segítségnyújtásban ideiglenesen
részesülő személy családi jövedelemvizsgálatát
abban az esetben kell elvégezni, ha a gondozás
három hónapot meghaladóan is indokolt.
(8) 2007. december 31-én ellátásban részesülő
személy 2009. január 1-től csak akkor részesülhet
ellátásban, ha rendelkezik a jegyző által kiállított
jövedelemigazolással.
(9) A 2008. január 1-jét követően ellátásban
részesülő személyek, akiknek jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100%-át nem haladja meg, annak a szolgáltató
térítésmentesen biztosítja az ellátást.
(10) A házi segítségnyújtásért megállapított
személyi térítési díjat az intézményvezető
javaslatára az önkormányzat mérsékelheti vagy
elengedheti, így különösen betegség, haláleset,
magas gyógyszerköltség, nyugdíjminimumot el
nem érő jövedelem esetén.

(11) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési
szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és
gondozást vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal
azonos összegű.”
9. §
A Rendelet 40/A. § szakasza helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„40/A. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti,
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a
háztartásban élő kiskorú személyt nem kell
figyelembe venni.
(4) Az ellátás igénybevétele előtt a szociális
rászorultságot a gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának
és
igazolásának
részletes
szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) számú SZMM
rendelet szerint vizsgálni kell.
(5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
keretében biztosítani kell, hogy
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az
ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalanul
megjelenjen,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma
megoldása érdekében a szükséges azonnali
intézkedést megtegye,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy
szociális intézkedést kezdeményezzen.
(6) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai
betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást ellátó együttműködik a támogató
szolgáltatást, illetve a közösségi pszichiátriai
ellátást nyújtóval.
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(7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és
a normatív állami hozzájárulás különbözete.
(8) A fenntartó az intézményi térítési díjat a (7)
bekezdés szerint kiszámított, és a külön jogszabály
alapján dokumentált térítési díjnál alacsonyabb
összegben is meghatározhatja.
(9) A szociálisan nem rászorult személy esetében a
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja
meg.
(10) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
megszűnik a jogosult kérelmére, halála esetén,
valamint a 40/A (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feltételek hiányában.
(11) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési
szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és
gondozást vállaló a kötelezett.”

10. §
A Rendelet 47. § (1) és (2) bekezdései helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A támogató szolgáltatás térítési díja az egy
feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a
finanszírozási szerződésben meghatározott egy
feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége
alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból
és szállítási kilométerdíjból áll.
(2) A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja
a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás
finanszírozási
szerződésben
meghatározott
költségvetési támogatásának különbözete.”
11. §
A Rendelet 50.§ szakasza helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ 50. §
(1) Az önkormányzat a Nappali ellátásban igény
szerint, de legalább napi egyszeri meleg élelmet
biztosít.
(2) A jogosult, a szülői felügyeleti joggal
rendelkező törvényes képviselő, a jogosultnak a
házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe
fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, a
jogosult tartását szerződésben vállaló személy a
nappali ellátásért, illetve a nappali ellátásért és
étkezésért az igénybevételek számának megfelelően
napi személyi térítési díjat fizet.
(3) A nappali ellátás intézményi térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami

hozzájárulás különbözete. A személyi térítési díj
nem haladhatja meg a nappali ellátásra, illetve a
nappali ellátásra és étkezésre megállapított
intézményi térítési díj összegét. A nappali ellátásért
fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg
az ellátott jövedelmének 15%-át nappali ellátás,
illetve 30%-át nappali ellátás és ott étkezés
igénybevétele esetén.
(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat a (3)
bekezdés szerint kiszámított, és a külön jogszabály
alapján dokumentált térítési díjnál alacsonyabb
összegben is meghatározhatja.
(5) A napi személyi térítési díj kiszámításához az
önkormányzat képviselőtestülete által megállapított
nappali ellátásra és étkezésre megállapított
intézményi térítési díj összege szolgál alapul.
(6) A személyi térítési díj mellett 100 %-os mértékű
eseti térítési díj kérhető a házirendben és a
megállapodásban meghatározott, alapfeladatok
körébe nem tartozó szolgáltatásokért, valamint az
intézmény
által
szervezett
szabadidős
programokért.
(7)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét el nem érő egy főre jutó jövedelemmel
rendelkező
a
(3),
(4)
bekezdések
figyelembevételével
megállapított
intézményi
térítési díj 70%-ának, az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg
nem haladó egy főre jutó jövedelemmel rendelkező
a (3), (4) bekezdések figyelembevételével
megállapított intézményi térítési díj 40%- ának
megfelelő normatív kedvezményre jogosult.
(8) A (3)-(5) és (7) bekezdések alapján
megállapított
személyi
térítési
díjat
az
intézményvezető javaslatára az önkormányzat
mérsékelheti vagy elengedheti, így különösen
betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség,
öregségi nyugdíjminimumot el nem érő jövedelem
esetén.”
12. §
A Rendelet 58. § (2) c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép, egyúttal a c), d), e) pontok
megjelölése d), e) és f) pontokra módosul:
[Az önkormányzat polgármesteri hivatala utólag, a
tárgyhót követő hónap 5. napjáig kifizeti]
„c) a rendelkezésre állási támogatást”
13. §
A Rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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„(1) Az önkormányzat polgármesteri hivatala
kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az
időskorúak járadékára, a rendszeres szociális
segélyre, a rendelkezésre állási támogatásra,
valamint az ápolási díjra való jogosultság
feltételeit.”
14. §
A Rendelet 4. számú melléklete és 5. számú
melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú és 2.
számú melléklete lép.
15. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján hatályba lép.
(2) Jelen rendelet 4-6. § és 8. § szakaszait a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A Rendelet 60.§ (5) bekezdése „A Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központ” szövegrésze
helyébe az „Az intézmény” szövegrész lép.
(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti:
a) a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) sz.
rendelet módosításáról szóló 18/2004. (VI. 10.)
számú rendelet 3. §-nak a Rendelet 3. § (4)
bekezdését megállapító rendelkezése, a 4. §-nak a
Rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontját megállapító
rendelkezése, az 5. §-nak a Rendelet 9. § (1)
bekezdését megállapító rendelkezése, a 6. § (3)
bekezdésének „5. számú melléklete helyébe e
rendelet 1. számú melléklete lép,”, valamint az
„egyidejűleg” szövegrésze;

b) az egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló 8/2005. (III. 25.) számú
rendelet 8. §-a;
c) az egyes szociális tárgyú önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló 16/2005. (IX. 23.)
számú rendelet 1. §-a;
d) a szociális igazgatás és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú
rendelet módosításáról szóló 14/2006. (III. 10.)
számú rendelet 3., 4., 10. és 22. §-ai;
e) a szociális igazgatás és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú
rendelet módosításáról szóló 5/2007. (II. 16.)
számú rendelet 6., 7., 8., 9. §-ai, a 10. §-nak a
Rendelet 7/D. § (4) bekezdését megállapító
rendelkezése, valamint 24. §-a;
f) a szociális igazgatás és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú
rendelet módosításáról szóló 14/2007 (IV. 27.) 2.
§-a;
g) a szociális igazgatás és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú
rendelet módosításáról szóló 2/2008. (I. 25.) számú
rendelet 5. § (1) és (2) bekezdései, 12. § (1) és (2)
bekezdései;
h) a szociális igazgatás és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú
rendelet módosításáról szóló 8/2008. (II. 29.)
számú rendelet 2., 3., 4. §-ai, valamint az 5. §-nak a
Rendelet 47. § (2) bekezdését megállapító
rendelkezése, illetőleg a 7. §-a.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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1. számú melléklet a 8/2009. (II. 20.) sz. rendelethez
„4. számú melléklet a 10/2003. (VI. 20.) sz. rendelethez
A településen elismert minimális lakásnagyság
és elismert lakásminőség
SZEMÉLYEK SZÁMA
(fő)

LAKÓSZOBA SZÁMA

1
2
3
4
5
6
7
8

1-2
2
2
3
4
4
4,5
5

LAKÁS MINŐSÉGE
a) komfort nélküli
b) komfortos
c) összkomfortos
a)-c)
a)-c)
a)-c)
a)-c)
a)-c)
a)-c)
a)-c)
a)-c)

2. számú melléklet a 8/2009. (II. 20.) sz. rendelethez
„5. számú melléklet a 10/2003. (VI. 20.) sz. rendelethez

CSALÁD

JÖVEDELEM AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJMINIMUM
200 %-IG

NAGYSÁGA
(FŐ)

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A 25 %-ON FELÜLI

1

60 %

2

50 %

3

40 %

4 és több

20 %
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú rendelet
módosításáról szóló
8/2009. (II. 20.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az egyes
szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény jelentősen módosította
egyes ellátások tekintetében. Egyrészt emiatt, másrészt pedig a gyakorlat és a kialakult gazdasági helyzet
kihívásai tették szükségessé Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú szociális rendelet (a továbbiakban: helyi
rendelet) módosítását.
A helyi rendelet módosítása nagyrészt az Szt. „Út a munkához” program keretében történő változásai miatt
indokolt. A korábbi rendszeres szociális segély helyett új ellátási forma az „aktív korúak” ellátása. A helyi
rendelet az Szt. szabályozását veszi át a jogosultság megállapítását illetően. A képviselő-testület jogalkotási
hatásköre az aktív korú, új típusú rendszeres szociális segélyre jogosult személy önkormányzattal és az általa
megjelölt szervvel történő együttműködés szabályainak – az Szt. által meghatározott körben – megállapítására,
illetve az együttműködés megszegése eseteinek, következményeinek meghatározására terjed ki. Jelen módosítás
ennek a kötelezettségnek tesz eleget. Az együttműködésre megjelölt szerv a Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ lesz, miként korábban is.
A helyi rendelet módosításának másik része a helyi lakásfenntartási támogatás szabályainak módosítását
jelenti. A helyi lakásfenntartási támogatás szabályait az Szt. 38. § (9) bekezdésében meghatározott keretek között
állapíthatja meg a képviselő-testület. A támogatási forma szabályainak az Szt. fent említett keretei közötti
enyhítése indokolt az alábbiak miatt és szerint. A gazdasági válság miatt számos háztartás került nehéz
helyzetbe. A lakások megőrzése, fenntartásának biztosítása, a családok segítése miatt a támogatás esetén a
lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított arányát ezért a hatályos
rendeletben szereplő 30% helyett 25 %-ra kívánjuk mérsékelni. Így többen juthatnak a havi 2.500-8.000.- Ft
közötti támogatáshoz. A kérelmeket ezentúl nem kétszer lehet csak egy évben benyújtani, hanem folyamatosan.
Változást jelent az is, hogy az önkormányzat által elismert minimális lakásnagyságot az egyedül élőknél az 1-1,5
szoba helyett 2 szobában maximáljuk. Így azok, akik az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelnek, és esetleg
egyedül maradnak egy kétszobás lakásban, még támogatást kaphatnak.
A módosítások harmadik részét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési
díjainak változása jelenti. Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali
ellátás, támogató szolgáltatás esetében részben a számítás alapja, részben a nyújtható normatív és egyéb
kedvezmények szabályainak változását tartalmazza a módosítás. Az ellátások intézményi térítési díjának
összegét Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.
(XII.15.) számú rendeletének módosítása tartalmazza.
A kedvezmények szabályait egyszerűsítettük. Ennek oka egyrészt az, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény normatív kedvezményeket határoz meg, másrészt az Szt. 115. §
(10) bekezdése alapján általánosan kimondjuk, hogy a fenntartó a normatívon felüli további kedvezményeket
állapíthat meg. A fentiek alapján a normatív kedvezmények által is már lényegesen alacsonyabb intézményi
térítési díjak jöttek ki a korábbi évekéhez viszonyítva. Az önkormányzatnak továbbra is megmarad az Szt.
alapján az a hatásköre, hogy az intézményvezető javaslatára a megállapított személyi térítési díjakat mérsékelheti
vagy elengedheti, különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség, öregségi nyugdíjminimumot el nem
érő jövedelem esetén.
Marcali, 2009. február 13.
Bödőné dr Molnár Irén s.k.
jegyző

