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Előterjesztés 

 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez  

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

tárgyában 
 

Melléklet: rendelet-tervezet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2015. március 1. napján 
lépett hatályba. Az új típusú ellátások rendeleti szabályozásánál, a támogatások összegszerű 
meghatározása során óvatosan jártunk el. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a 
központi költségvetésből az erre a célra biztosított előirányzat ennél nagyobb lehetőséget 
biztosít. 2015. év során, ezért az ellátórendszerben található forrás kihasználtsága érdekében a 
szociálisan rászorulók a Képviselő-testület határozatával a rendeleti szabályozáson túlmenően 
is segítséget kaphattak. Így jutottak egyszeri pénzbeli támogatáshoz a lakásfenntartási 
támogatásban vagy települési lakhatási támogatásban részesülő személyek, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, valamint a speciális ellátást biztosító 
másik település nevelési-oktatási intézményében nappali rendszerű tanulmányokat folytató, 
illetve korai fejlesztésben-gondozásban részt vevő különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
szülői. 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése „Szociális ellátás” előirányzata 31.126.710,-Ft volt. 
2016 évben ez az előirányzat 41.681.497,-Ft.  
Az előirányzat átcsoportosítása nem lehetséges, kizárólag a szociális ellátottak települési 
támogatása fedezetére fordítható. A források teljes mértékben való felhasználása érdekében a 
települési támogatások rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet átvizsgáltuk, és a rendelet 
módosítására az alábbiakban teszünk javaslatot: 
 
I.  Javasoljuk, hogy a rendkívüli települési támogatás magasabb összegben kerüljön 
meghatározásra.  
A jelenlegi szabályozás az alábbi: 
 
„(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege  

a) 4.000,-Ft, 
b) egy gyermeket gondozó család esetében 5.000,-Ft, 
c) kettő vagy több gyermeket gondozó család esetében 6.000,-Ft, 
d) az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben –a keletkezett kár nagyságától függően- legfeljebb 
100.000,-Ft.” 

 
Az idézett joghely helyébe az alábbi rendelkezést javasoljuk léptetni: 
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„(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege  

a) 10.000,-Ft, 
b) gyermeket gondozó család esetében az a) pontban meghatározott, és eltartott 
gyermekenként 5.000,-Ft-al növelt összege, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe 
vételével, 
c) az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben –a keletkezett kár nagyságától 
függően- legfeljebb 100.000,-Ft. 

 
(3) A rendkívüli települési támogatás (2) bekezdés szerinti alkalmanként megállapítható 
összege -a (2) bekezdés c) pontjában és a 11.§, 13.§, 13/A.§, 13/B.§-okban szabályozott 
kivétellel- nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-
át. 
 
(4) Egy naptári éven belül a rendkívüli települési támogatás együttes összege - a (2) bekezdés 
c) pontjában és a 11.§, 13.§, 13/A.§, 13/B.§-okban szabályozott kivétellel - családonként nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.” 
 
A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegének emelése a létfenntartási gondokkal 
küzdő, nehéz helyzetben lévő rászoruló személyek számára hathatósabb segítséget jelenthet. 
A szabályozás igazságosabb is lenne, mivel a több gyermeket nevelő családok esetében az 
eltartott gyermekek számát ténylegesen figyelembe veszi. Ugyanakkor beépítésre kerül egy 
alkalmankénti, illetve egy éves szinten történő korlát is. Az ellátásban részesíthetők köre 
azonos marad, így a kiadások prognosztizálhatók. Az előző évi esetszámmal és családokkal 
számolva az emelt összegű rendkívüli települési támogatás kb. 3.000.000,-Ft kiadást 
jelentene.  
 
II.  Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a temetési költségek viselése terhének 
enyhítésére adható települési támogatást is módosítsa. 
A jelenlegi szabályozás az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
 
„11. § (1) Települési támogatásban részesül az a személy, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, és 
a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át.  
 
(2) A temetési költségek viselése terhének enyhítésére adható települési támogatás összege, ha az eltemettető 
személy családjában az egy főre eső jövedelem 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 0-100 %-a, 25.000,-Ft 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101-150 %-a, 20.000,-Ft 
c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151-200 %-a, 15.000,-Ft.” 
 
Az elmúlt évben 7 személy részére állapított meg a polgármester temetési költségek 
viseléséhez települési támogatást. A jelenleg hatályos rendelkezés szerint a meghatározott 
jövedelmi értékhatárnak (egy főre eső jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át = 57.000,-Ft-ot), csupán ennyi személy felelt meg. 
A temetési költségek viselése nagyon megterhelő a családoknak, ezért a jogosultsági 
feltételek szabályozásánál az egy főre eső jövedelmet az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-ában (114.000,-Ft ) javasoljuk meghatározni. A támogatás 
összegszerűségében is emelést javasolunk. 
Lényegesen nagyobb számú jogosult kérelmező esetében is a kifizetés forrása a 
költségvetésben biztosított. 



 3 

 
Ennek alapján az alábbi szöveg kerülne a korábbi szöveg helyébe: 
 
„11. § (1) Települési támogatásban részesül az a személy, aki elhunyt személy 
eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.  
 
(2) A temetési költségek viselése terhének enyhítésére adható települési támogatás összege, 
ha az eltemettető személy családjában az egy főre eső jövedelem 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 0-150 %-a, 60.000,-Ft 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151-300 %-a, 50.000,-Ft 
c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 301-400 %-a, 40.000,-Ft.” 
 
III .  A lakhatási támogatást a hatályos szabályozás szerint közüzemi díj kiegyenlítésére, 
természetbeni ellátásként biztosítja az önkormányzat, közvetlenül a szolgáltatókhoz utalva. 
A támogatás jogosultja csak az a személy lehet, akinek közüzemi díjfizetési kötelezettsége 
van. Sajnos a településen él néhány olyan személy/család, akinél/akiknél a közüzemi 
szolgáltatásokat a díjfizetés elmaradása miatt kikapcsolták, vagy a szolgáltatóval való 
szerződéskötéshez az ingatlant bérbeadó nem járult hozzá, így ők az ellátásból eddig 
kimaradtak. Annak érdekében, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásból a szociálisan 
rászorulók ezen, legelesettebb körébe tartozó személyek is részesülhessenek, javasoljuk, hogy 
részükre pénzbeli ellátásként fűtési támogatást állapítson meg az önkormányzat. 
A szabályozást az alábbiak szerint javasoljuk: 
 
„12/A.§ (1) Lakhatási támogatásként fűtési támogatásban részesül pénzbeli ellátás formájában 
az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő lakásban lakik, és akinek háztartásában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, egyedül élő személy esetében 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona. 
 
(2) A támogatás összege, ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 0-100 %-a, 5.000,-Ft/hó, 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101-150 %-a, 4.000,-Ft/hó, 
c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151-200 %-a, 3.000,-Ft/hó, 
d) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201-250 %-a, 2.500,-Ft/hó. 
 
(3) A fűtési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 
(4) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit. 
 
(5) Nem jogosult fűtési támogatásra 

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását, 
b) akinek a lakásbérleti, vagy a tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy 

öröklési szerződése áll fenn, 
c) aki tárgyévben lakhatási támogatásként közüzemi támogatásban részesül/részesült. 

 
(6) A fűtési támogatás megállapítása a tárgyév október 15. napjától a következő év április 15. 
napjáig, hat hónap időtartamra történik. 
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(7) A fűtési támogatás megállapítása iránti kérelmet minden év szeptember hónapban lehet 
benyújtani. 

(8) A fűtési támogatás összegét a jogosult kérésére egy összegben, vagy a 4.§ (11) 
bekezdésében meghatározottak szerint kell kifizetni.” 

IV.  A Képviselő-testület a gyermek születéséhez jelenleg 10.000,-Ft egyszeri támogatással 
járul hozzá.  
A támogatás összegét javasoljuk 50.000,-Ft-ra emelni. Ezzel az eddigi jelképes összeg helyett 
valódi segítséghez jutnának az újszülöttek szülei.  
Az emelt összegű támogatásra a forrás rendelkezésre áll. 
 
V. A települési támogatások rendszeréről szóló rendeletben további, méltányossági pénzbeli 
ellátások megállapítására teszünk javaslatot a „települési támogatás” előirányzat felhasználása 
érdekében. Szövegszerűen a rendelet tervezete az alábbiakat tartalmazza: 
 

„Méltányossági támogatás 
 

13/A.§ (2) A közlekedési költségekhez való hozzájárulásként a speciális ellátást biztosító 
nevelési-oktatási intézményben nappali rendszerű tanulmányokat folytató, illetve korai 
fejlesztésben-gondozásban részt vevő különleges bánásmódot igénylő gyermek szülője a 
gyermek intézménybe jutásához évente egy alkalommal, gyermekenként 60.000,-Ft összegű 
pénzbeli támogatásban részesül. 
 
(2) A támogatás a speciális ellátást biztosító nevelési-oktatási intézmény által kiállított 
igazolás alapján december hónapban egy összegben kerül kifizetésre. 
 
13/B. § A polgármester méltányossági jogkörében eljárva, a költségvetésben rendelkezésre 
álló források figyelembevételével, települési támogatásként egyszeri támogatásban 
részesítheti azon szociálisan rászoruló személyeket, vagy személyek egy részét, akik 
szerepelnek a szociális nyilvántartó rendszerben.” 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
 
1. A Rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás, a születési támogatás, és a temetési 
költségek viseléséhez nyújtott támogatás összegének növelésével, továbbá a fűtési- és a 
méltányossági támogatás megállapításával hozzájárul a városban élő nagyszámú rászoruló 
személy, család szociális biztonsága növeléséhez. 
A számítások alapján a központi forrásból biztosított „települési támogatás” előirányzata a 
rendelet módosításában meghatározott szociális ellátások kifizetésére elegendő. 
 
2. A Rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei: 
 
A Rendelet tervezet szerinti módosításával a képviselő-testület hozzájárul a rászoruló 
személyek, családok egészségi állapotának megőrzéséhez, lakhatásának biztosításához. 
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3. A Rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye:  
 
A központi költségvetésben biztosított forrás teljes körű felhasználása érdekében szükséges a 
Rendelet módosítása. Amennyiben az előirányzat teljes mértékben nem kerül felhasználásra, 
úgy az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli.  

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása tervezetét 
vitassa meg, és a rendeletet alkossa meg. 
 
 
Csorvás, 2016. március 2. 
 
 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
jegyző 

 


