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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

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

lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szakasz módosítása miatt vált 

szükségessé. 

 

A Polgári Idősügyi Tanács a 2017. évi költségvetés tervezése során a képviselő-testület ülésén 

felvetette, hogy a szociális támogatások körében, a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó 

szabályozást enyhíteni szükséges azért, hogy minél több idős, főként egyedülálló személy tudja 

igényelni ezt a szolgáltatást. 

 

A rendelet-tervezet a jogosultsági kör módosítását tartalmazza, melyben egyrészt az alacsony 

egy főre jutó jövedelmeknél (az öregségi nyugdíjminimum 300 %-a, 85.500.-Ft) a szolgáltatási 

díj magasabb összegű, 80 %-os támogatását tartalmazza, másrészt az egyedülálló személyek 

esetében az egy főre jutó jövedelmet az öregségi nyugdíjminimum 500 %-ára, azaz 142.550.-

Ft-ra kívánja emelni, megtartva a szolgáltatási díj eddigi 70 %-os támogatását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2017. április 10. 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Előterjesztés 1. sz. melléklet 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (…..) 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, a 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 szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: 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 

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

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

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

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át. 

(3) A támogatás nyújtásának feltétele a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet 

önkormányzattal kötött megállapodása alapján benyújtott számla. 

(4) A lakókörnyezet rendbentartására irányuló települési támogatás mérteke 

a) az (1) bekezdésben szereplő igénylők esetében a szolgáltatási díj 80 %-a,  

b) a (2) bekezdésben szereplő igénylők esetében a szolgáltatási díj 70 %-a, 

melyet a kérelmező havi 4 órában, legfeljebb évi 48 óra időtartamban vehet igénybe. 

(5) 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.” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§ 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
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Polgár, 2017. április 20. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2017. április …..én 

       dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző  
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