
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) rendelet 

módosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   Andorkó Mihályné hatósági irodavezető 

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  Polgári Idősügyi Tanács 

Iktatószám:  250-9/2016. 

Mell.:   rendelet-tervezet 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 16-án tartott ülésén fogadta 

el a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének módosítását, melynek pontosítását 

a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal munkatársának szóbeli megállapításai - azzal egyetértve 

– valamint az eltelt időszak tapasztalata alapján az alábbiak szerint terjesztem elő: 

 

A rendelet módosította a települési támogatások körét, rendelkezett a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosításához nyújtott települési támogatásról.  

 

A kormányhivatal javasolja, hogy a rendeletben célszerű megfogalmazni konkrétan azokat a 

tevékenységi köröket, melyekre ez a támogatási forma igénybe vehető, meg kell jeleníteni a 

szolgáltató nevét is, akivel az önkormányzat a megállapodást megkötötte. 

A nem konkrét és nem egyértelmű, túl általános megfogalmazás jogbizonytalanságot 

eredményez a jogalkalmazók számára, az önkormányzati rendeletnek egyértelmű és pontos 

szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. 

 

A rendelet alkalmazás során eltelt 2 hónap tapasztalatai alapján vizsgáltuk, hogy kellő 

segítséget jelent-e az 50 %-os támogatási mérték. Azt kell megállapítanunk, hogy a támogatást 

igénybevevők számára nagyobb segítséget jelentene, ha a támogatás mértékét 65 %-ra 

módosítanánk.  

 

Észrevétel érkezett a kormányhivataltól a rendelet 18. § (3) bekezdésében foglaltakkal 

kapcsolatban, miszerint itt is konkrétan meg kell jeleníteni, hogy mely térítési díjat támogatja 

az önkormányzat. A 18. § (3) bekezdésében a szállás szolgáltatási díj támogatásáról 

rendelkezünk. 

 

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

majd elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2016. augusztus 29. 

 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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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 a következő 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 bizottság jövedelemhatártól függetlenül települési támogatásban részesíti azt a rászorult 

személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül. 

(4) A támogatás nyújtásának feltétele a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet önkormányzattal 

kötött megállapodása alapján benyújtott számla. 

(5) A lakókörnyezet rendbentartására irányuló települési támogatás mértéke a mindenkori 

szolgáltatási díj 65 %-a, melyet a kérelmező havi 4 órában, legfeljebb évi 48 óra időtartamban 

vehet igénybe. 

(6) A támogatással végezhető tevékenységi körök:  

- 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” 

 

2. § 

A rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„18. § 

(3) A szociális üdültetési kedvezmény mértéke a mindenkori szállás szolgáltatási díjának 50 %-

a.” 

 

3. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Polgár, 2016. szeptember 15.  

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                 jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2016. szeptember ..-án 

       dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző  


