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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

28/2013. (XI. 29.)  
 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint 
módosítja: 
 

1.§ 
 

 A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az adósságkezelési szolgáltatás és a lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek fizetéséhez nyújtott támogatás, 
valamint a szociális alapszolgáltatások, illetve a z Idősek Otthona és Gondozóháza igénybevétele esetén a Szociális és 
Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetőjéhez, a jegyző vagy a települési önkormányzat képviselő- testülete 
hatáskörébe tartozó, szociális rászorultságtól függő pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátások megállapítása 
iránti kérelmeket pedig a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. ” 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. § (6) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(6) A települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe utalt szociális hatósági ügyek közül az 
adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmek esetében átruházott hatáskörben Marcali Város Önkormányzata 
Képviselő- testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, egyéb esetben a polgármester dönt.” 
   

3. § 
 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A szociális ellátásra vonatkozó kérelem döntésre történő előkészítése során környezettanulmányt kell készíteni az 
e rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítása iránti kérelem, illetve szükség esetén 
környezettanulmány készíthető az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem esetében.”  
 

4. § 
 

A Rendelet 12. §- a az alábbi alcímmel egészül ki, a 12-16. §- ai helyébe pedig az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„Önkormányzati segély 
 

12. § 
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(1) A képviselő- testület az Szt. 45. § (1)- (9) bekezdéseiben meghatározottak szerinti személynek önkormányzati 
segélyt nyújt. 
 

(2) Az önkormányzati segély megállapítása esetén az egy főre számított családi jövedelemhatár nem lehet 
magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 150%- ánál.  

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételtől a kérelmező számára kedvezőbb módon a képviselő- 

testület indokolt esetben eltérhet. 
 

13. § 
 

(1) A vissza nem térítendő formában, esetenként nyújtott önkormányzati segély mértékét az eset összes 
körülményét vizsgálva kell megállapítani. 

  
(2) Az önkormányzati segély meghatározott időszakra, havi rendszerességgel legfeljebb hat hónapig és legfeljebb 

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%- ának megfelelő mértékben adható annak, akinek 
a) egészségi állapota, munkaképesség változása indokolja, 
b) létfenntartás más módon nem biztosítható, 
c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásnak megállapítása igazolható módon folyamatban van és 

ellátással nem rendelkezik. 
 

14. § 
 

(1) A képviselő- testület évente egy alkalommal, legfeljebb kérelmezőnként 100.000.- Ft mértékben az 
önkormányzati segélyt kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja. 
  

(2) A kamatmentes kölcsön formában nyújtott önkormányzati segély megállapítható: 
a) elemi kár esetén vagy 
b) temetési költségek fedezésére. 

 
(3) Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában a 12. §- ban meghatározott jogosultsági feltételek 

megléte esetén is csak abban az esetben állapítható meg, ha: 
a) a kérelmező rendelkezik olyan jövedelemforrással, ami biztosítékot jelent a kölcsön 

visszafizetésére, és 
b) korábbi szociális kölcsön tartozását végrehajtási eljárás nélkül kifizette. 

 
(4) A kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 12 hónap. 

 
(5) A képviselő- testület a kölcsön nyújtásáról a kérelmezővel - és szükséges esetén az adóstárssal- 

kölcsönszerződést köt, amely tartalmazza a kölcsön felhasználásának célját, összegét, a visszafizetés 
feltételeit, és a késedelmes fizetés esetén a végrehajtás módját. 
 

15. § 
 

(1) Az Szt. 45. § (6) bekezdésében meghatározott önkormányzati segély mértékének megállapításához a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költsége: 230.750.- Ft. 

(2) Az elhunyt személy temetési költségeinek fedezésére vissza nem térítendő és kamatmentes kölcsön 
formájában nyújtható önkormányzati segély egyidejűleg nem állapítható meg. 

(3) Nem állapítható meg az elhunyt személy temetési költségeire önkormányzati segély annak a kérelmezőnek 
sem, aki tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződés alapján köteles az eltemettetésről gondoskodni. 

 
16. § 

 
(1) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás 

különösen az Szt. 47. § (3) bekezdésében meghatározott támogatás. 
(2) Az önkormányzati segély felhasználása elszámoláshoz köthető, annak módját a támogatást megállapító 

határozatban kell megjelölni.”  
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5. § 
 

A Rendelet 58. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a pénzbeli szociális ellátásokat a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 
6. § (3) bekezdésében foglaltak szerint folyósítja. Az önkormányzati segély kifizetését a támogatást megállapító 
határozatban foglaltak szerint, elsősorban a jogosult bankszámlájára történő utalással kell teljesíteni.” 

 
6. § 

 
A Rendelet  

a) 3. § (6) bekezdésének „átmeneti segély” szövegrésze helyébe az „önkormányzati segély” szöveg, 
b) 4. § (1) bekezdésének „a Városi Önkormányzat Jegyzője” szövegrésze helyébe „a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője” szöveg,  
c) 6. § (2) bekezdésének „Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületéhez” szövegrésze 

helyébe a „Marcali Kistérségi Többcélú Társulás” szöveg, 
d) 21/A. § (1) bekezdés „30 napon belül” szövegrésze helyébe a „21 napon belül” szöveg, 
e) 22. § (2) bekezdésének „jegyző” szövegrésze helyébe a „képviselő- testület” szöveg, 
f) 22. § (2) bekezdés második mondata „képviselő- testület” szövegrésze helyébe a „jogosult” 

szöveg, 
g) 60. § (6) bekezdésének „a szociális kölcsön” szövegrésze helyébe a „a kölcsön formájában 

megállapított önkormányzati segély” szöveg lép. 

 
7. § 

 
(1) Jelen rendelet 2014. január 1- jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 3. § (3) bekezdése, a Rendelet 17-20. 

§- ai, a Rendelet 58. § (3) bekezdése. 
 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ S.K. 
 

 BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR IRÉN 

S.K. 
polgármester jegyző 
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          Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője     Tel.: 85/501-000 
 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 
Ügyiratszám: 6457/2/2013.  
Ügyintéző: Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla 
Tel.: 85/501-018 
Email: kaplar.orsolya@marcali.hu 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól    
szóló 10/2003. (VI.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

……/2013. (XI. …..) önkormányzati rendeletének 
 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  
 

2013. június 7. napján kihirdetésre került az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.), amely 2014. január 1- 
jével a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) 
is módosítja. Az Szt. és a Gyvt. módosítása értelmében 2014. január 1- jétől az átmeneti segély (annak 
kamatmentes kölcsön formájával együtt), a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
önkormányzati segély néven összevonásra kerül. Az Szt. módosítása felhatalmazást ad és egyben 
kötelezettséget ró a települési önkormányzatok képviselő- testületei számára, hogy 2013. december 31-ig 
alkossák meg az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletüket. Ezen jogalkotási 
kötelezettségnek eleget téve kerül a tisztelt képviselő- testület elé jelen rendeletmódosítás. 

 A rendelet a korábbi szabályozáshoz képest annyiban változik, hogy a temetési segély, az átmeneti 
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás korábbi jogosultsági jövedelmi feltételeit egységesen, - 
tekintettel az Szt. 2014. január 1- jétől hatályos 45. § (5) bekezdésére- a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének (a továbbiakban: ÖNYM) 150%- ában határozza meg. Ez egyedül a családos, temetési 
segélyt igénylő számára jelent a jogosultsági feltételek esetében –kedvezőbb- változást. Az önkormányzati 
segély megállapításának egyéb szabályait az eltérő élethelyzetekre is tekintettel a korábbi szabályozásnak 
megfelelően javaslom elfogadni a rendeletmódosításban foglaltaknak megfelelően. Így a hatályon kívül 
helyezésre kerülő egyes ellátások szabályozásának fő szabályait az önkormányzati segély szabályozása 
során átvettük, azok az Szt- ben és végrehajtási rendeletében hatályba lépő változásokkal együtt kerülnek 
majd alkalmazásra. 

Az Szt. 2014. január 1- jével hatályba lépő módosítása az önkormányzati segély ügyintézési idejét is 
a korábbi ellátások elintézésére rendelkezésre álló 30 nap helyett 15 napra csökkentette, mindez azt 
indokolja, hogy a hatásköri szabályok is ennek megfelelőn kerüljenek szabályozásra. Javaslom, hogy a 
képviselő- testület hatáskörét ruházza át a polgármesterre. 

Az Szt. 2014. január 1- jén hatályba lépő másik jelentős módosítása, hogy a méltányossági alapon 
megállapított közgyógyellátás átkerül jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat hatáskörébe. 
Tekintettel a 8 napos ügyintézési időre, javaslom, hogy ezen ellátás megállapítása szintén a polgármester 
átruházott hatásköre legyen. 
 
Marcali, 2013. november 20. 
 

Bödőné dr. Molnár Irén  
                               jegyző 


