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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének 

módosítását terjesztem elő, melyet több körülmény is indokolttá tesz. 

 

A városban igényként merült fel az időskorú lakosság részéről a ház körüli teendők 

elvégzésének segítése. Jellemzően azon személyek részéről merül fel a segítség igénybevétele, 

akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem tudják saját elvárásuknak megfelelően elvégezni 

ezt a feladatot. További okok, hogy nem tudják igénybe venni családtagjaik közreműködését, 

egyrészt azért, mert nincsenek hozzátartozóik, vagy másrészt a hozzátartozóik távol laknak.  

 

Ezek a ház körüli teendők nem férnek bele a jelenleg is működtetett házi segítségnyújtás, 

személyi segítés és szociális kisegítő feladatkörökbe, mivel ők a személynek a gondozását, 

ápolását segítik. A megoldásra váró feladatok a lakókörnyezet rendezettségével kapcsolatban 

merülnek fel.  

 

Tevékenységi körök lehetnek a teljesség igénye nélkül: 

- lakás karbantartása: házon belüli kisjavítások, csatorna-, tető-, nyílászáró javítás, 

tárolóhelyiségek rendbetétele, lomtalanítás 

- udvar rendbentartása: tereprendezés, udvari munkák, téliesítés, síktalanítás, tűzifa felvágás, 

behordás 

- kertápolás: gépi-, kézi munka, fűnyírás, kertmegmunkálás, növényápolás 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1997. évi III. törvény 26. § alapján az 

önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a kötelezőeken kívül, 

más pénzbeni támogatást is megállapíthat. Így javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a fenti 

tevékenységre vonatkozó szabályozást építsük be rendeletünkbe. 

 

A természetbeni támogatás köre bővülne a szociális üdültetésre irányuló kedvezmény 

rendeletben való szabályozásával is. Ahhoz, hogy a rászoruló családok minél szélesebb köre 

igénybe tudja venni az üdülés lehetőségét, szükséges lenne a rendelet kiegészítése azzal, hogy 

megteremtjük a Fonyódligeti Üdülő kedvezményes igénybe vételének módját, amely az üdülő 

minél előnyösebb kihasználtságát is szolgálná. 

 



2 

 

Technikai módosítás szükséges a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fejezetében. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szabályozása a 2016. februári módosítás ellenére benne 

maradt a rendeletben, ezért szükséges annak hatályon kívül helyezése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésemet megtárgyalni, javaslataikkal ellátni, 

majd elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Polgár, 2016. június 7. 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati 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, 26. §-ában, 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 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„17. § 

(1) A bizottság – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására – települési támogatást 

nyújt annak a 65 éven felüli személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. 

(2) A bizottság – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására – települési támogatást 

nyújt annak a 75 éven felüli egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át. 

(3) A támogatás nyújtásának feltétele a szolgáltatóval kötött megállapodás megkötése. 

(4) A lakókörnyezet rendbentartására irányuló díjkedvezmény mértéke a mindenkori 

szolgáltatási díj 50 %-a, melyet a kérelmező havi 4 órában, legfeljebb évi 48 óra 

időtartamban vehet igénybe. 

(5) A bizottság jövedelemhatártól függetlenül díjkedvezményben részesíti azt a rászorult 

személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.” 

 

2. § 

 

A Rendelet III. Fejezete az alábbi 18. §-al egészül ki:  

„18. § 

(1) A bizottság szociális üdültetésre irányuló kedvezményt biztosíthat azon rászoruló 

kérelmezők részére, akiknek a háztartásában a család egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. 

(2) A bizottság a szociális üdültetésre irányuló kedvezményt azon családok számára 

biztosíthatja, akik ezt a Polgár város Önkormányzatának tulajdonában lévő Fonyódligeti 

Üdülőben veszik igénybe. 

(3) A szociális üdültetési kedvezmény mértéke a mindenkori térítési díj 50 %-a.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti.  
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4. § 

 

A Rendelet 22. §-a hatályát veszti.  

 

5. § 

A Rendelet 18. §-a 19. §-ra, a 19. §-a 20. §-ra, a 20. §-a 21. §-ra, a 21. §-a 22. §-ra változik.  

 

 

 

Polgár, 2016. június 16.  

 

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2016. június ………….  

 

 

       dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző  


