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Tisztelt Képviselő-testület! 

   

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 

módosítása vált szükségessé elsősorban amiatt, hogy a 2014. évben megállapított 

lakásfenntartási támogatások lejárnak, új jogosultság megállapítására a törvény alapján nincs 

lehetőség. Így 300 család marad oly módon ellátás nélkül, hogy nem tudják teljesíteni 

közszolgáltatási fizetési kötelezettségeiket, nem tudnak gondoskodni téli tüzelőjükről. Kisebb 

pontosítások válnak szükségessé a jövedelemhatárok megállapításánál, a jövedelemhatárokat 

módosítani szükséges a valós élethelyzetekhez igazítva. 
 

A rendelet 10. §-ának (2) bekezdése e) pontját módosítani szükséges a lakhatással kapcsolatos 

kiadások mérséklése szempontjából. A havi rendszerességgel nyújtható támogatások körét az 

előre fizetős mérőórán kívül, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személyek részére nyújtott települési támogatás, azaz lakbérhátralék, közös költség tartozás, 

közüzemi díjtartozások kategóriákkal kell kiegészíteni. 
 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdését kiegészíteni szükséges azzal, hogy hogy az e) pontban 

felsorolt települési támogatások esetében, akkor állapítható meg az ellátás, ha a családban az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, azaz az 

57.000.-Ft-ot, míg egyedülálló esetében a 250 %-át, azaz a 71.250.-Ft-ot. 
 

Önkormányzatunk már a korábbi években is saját finanszírozással juttatott tüzelőanyagot az 

arra rászorulóknak. Tapasztalatunk szerint a jelenleg szabályozott jövedelemhatár alapján 

vannak még olyan csoportok, akik nem tudnak részesülni ebből a juttatásból, mivel az öregségi 

nyugdíjminimum összege évek óta nem változott, és ehhez mérjük az egy főre jutó jövedelmet. 

Ezért javasoljuk a tüzelőanyag juttatásnál egy új kategória bevezetését, amely az egyedülállókra 

vonatkozik, miszerint egyedülállók esetén alkalmazandó jövedelemhatár az öregségi 

nyugdíjminimum 400 %-a (114.000.-Ft). Ezzel összefüggésben szabályozni szükséges a 

méltányossági jogkört oly módon, hogy a 400 %-hoz képest 20 %-nyi eltérítés alkalmazható a 

14. § (3) bekezdésében felsorolt esetekben.  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, észrevételeiket, javaslataikat megtenni, majd a rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2015. október 19. 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 



 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132 §. (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint a 

Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„e) Települési támogatás igényelhető havi rendszerességgel: lakhatással kapcsolatos kiadások 

mérséklésére: előre fizetős mérőóra feltöltéséhez, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek részére lakbérhátralék, közös költség tartozás, közüzemi díjhátralék 

esetében.” 

 

2. §  

 

A rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(3) A 10. § (2) bekezdés a,b) pontjában foglalt települési támogatás állapítható meg annak a 

személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő vagy egyedül álló esetén a 150 %-át 

nem haladja meg.  

Az e) pontban felsorolt támogatások esetében akkor állapítható meg az ellátás, ha a családban 

az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, 

egyedülálló esetében a 250 %-át.”  

 

3. § 

 

A rendelet 14. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A bizottság szociális tűzifa, tüzelőanyag juttatásra való jogosultságot állapíthat meg 

annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének összegének 300 %-át. 

 

(2) A bizottság szociális tűzifa, tüzelőanyag juttatásra való jogosultságot állapíthat meg annak 

az egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem összege nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 

 



 

(3) A bizottság méltányossági jogkörében eljárva tüzelőanyag juttatást állapíthat meg annak a 

személynek, akinek a jövedelme a rendelet (2) bekezdésében meghatározott összeghatártól 20 

%-al eltér. Méltánylást érdemlő körülmények: rokkantság, fogyatékosság, tartós 

munkanélküliség, ápolási díjban részesülők, gondnokolt személyek, közgyógyellátásban 

részesülők.” 

 

 

4. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Polgár, 2015. október 29. 

 

 

Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

…………………………………. 

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

             címzetes főjegyző 


