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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szoc. tv.) 2011. január 1-tıl hatályos 
módosítása miatt van szükség. A törvény néhány pontban felhatalmazást ad az 
Önkormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy a helyi igényeknek megfelelıen plusz feltételt, 
illetıleg a törvényinél több támogatási lehetıséget biztosítsanak az igénylıknek. A 
törvényben meghatározott támogatási lehetıségnél többet nem építettünk be a rendelet 
tervezetébe, támogatási feltételként viszont indokoltnak tartjuk a törvény által javasolt plusz 
elıírásokat beépíteni.   
 
A rendelettervezet 1.§-a  az aktív korúak ellátására vonatkozóan tartalmaz változtatásokat. E 
változások azokat a  személyeket érintik, akik ezen kategórián belül ez ideig rendelkezésre 
állási támogatásra voltak jogosultak. Ebben a támogatási formában azon kérelmezık 
részesülhetnek az Önkormányzattól, akiknek például az álláskeresési támogatás folyósítási 
ideje lejárt, megszőnt az ápolási díj, rokkantsági nyugdíj, gyermeknevelési támogatás 
folyósítása és ezt követıen nem tudtak munkahelyet létesíteni, ugyanakkor az állami 
foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttmőködtek. Azok, akiknek korábban 
nem volt semmilyen ellátása, bejelentett munkahellyel hosszabb ideje nem rendelkeztek, 1 
éves munkaügyi központtal történı együttmőködés esetén igényelhetik ezt az ellátást.  
További feltétel, hogy maga és családja megélhetése más módon nem biztosítható, mely 
feltétel fennállását  a Szoc. tv. részletesen szabályozza. Alsónémedin ez az ellátási forma az 
országos tendenciával ellentétben nem volt elterjedt, mindössze 2 személy részesül jelenleg 
ilyen ellátásban.  
A Szoc. tv. megváltoztatta a támogatás nevét, rendelkezésre állási támogatás helyett a jövıben 
bérpótló juttatás címén részesülnek ellátásban ezek a kérelmezık. Új lehetıséget adott a 
Szoc.tv. az Önkormányzatoknak arra, hogy a támogatás feltételeként elıírhatják a kérelmezı 
által életvitelszerően lakott ház és környékének rendben tartását.  
 
A rendelettervezet 2.§-a az ápolási díjban részesülı személyeket érinti. Közülük is azokat, 
akik ún. méltányossági alapon kaptak ilyen ellátást, mert például beteg szülıt, házastársat 
ápolnak. A Szoc. tv. eddig lehetıséget adott arra az önkormányzatoknak, hogy saját maguk 
állapítsák meg az ápolási díj helyben adható összegét. Kikötésként az szerepelt, hogy nem 
lehet alacsonyabb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-ánál. 
Alsónémedin ez ideig az öregségi nyugdíj 100%-át kapták az ápolási díjban részesülık (az 
elmúlt néhány évben 28.500.-Ft/hó), melybıl a mindenkori nyugdíjjárulék került levonásra, 
hiszen az ápolási díj szolgálati idınek minısül. 2011. január 1-tıl a Szoc. törvény azonban 
konkrétan meghatározta, hogy a méltányosságból adható ápolási díj mértéke az éves központi 
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (2011-ben 29.500.-Ft/hó) 80%-a, melytıl 
nem lehet eltérni.  
 
Alsónémedi, 2011. február 10. 
           Rozgonyi Erik 
                   címzetes fıjegyzı 

 



 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének ../2011.(..) sz 
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 8/2006.(VII.10.)sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

1.§. 
 

 
(1) A szociális ellátásokról szóló 8/2006.(VII.10.)sz. önkormányzati rendelet ( a 
továbbiakban: R.)  6.§.(4-6) bekezdései az alábbiakra módosulnak:  
 
 
„ (4)Az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát megállapították – az 
Szt. 37.§-ban foglaltak szerinti kivétellel - bérpótló juttatásra jogosult. 
 
(5) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles a Szt. tv. 35.§.(3) bekezdésében foglalt  
      együttmőködési kötelezettségre. 
 
(6) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerően lakott  
      lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület, árok, járda   
      tisztántartásáról, síkosság mentesítésérıl, gyommentesítésérıl,   az ingatlan állagának és  
      rendeltetésszerő használhatóságának, valamint  annak higiénikus állapotának  
      biztosításáról.”  
 
(2) A R. 6.§.- a kiegészül az alábbi (7-9) bekezdésekkel: 
 
„(7) A (6) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal folyamatosan  
       ellenırzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a jegyzı írásban -legfeljebb 30  
       napos  határidı kitőzésével- teljesítésre szólítja fel.  
 
(8) Az Szt. 37.§.(1) b.)- c.) pontjában meghatározott, rendszeres szociális segélyre jogosult személy  
     köteles 
 

a) a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul a Polgármesteri Hivatal 
rendelkezésére bocsátani, 

b) a nyilvántartott adatokban bekövetkezett bármely változást 8 napon belül bejelenteni a 
Polgármesteri Hivatalban 

c) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 
napon belül a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központnál ( a 
továbbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv) megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát, 

d) a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodni az együttmőködésre kijelölt szervvel,  
e) teljesíteni a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. 

 
(9) A segélyezett együttmőködési kötelezettségét megszegi, ha 

a) a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül nem jelenti be a 
Polgármesteri Hivatalban és az együttmőködésre kijelölt szervnél, 

b) a (8) bekezdés c.) pontjában meghatározott határidın belül nem veszi fel a kapcsolatot a 
kijelölt szervvel, 

c) az együttmőködési megállapodást nem köti meg, 



d) a beilleszkedést segítı programban kötött megállapodásban meghatározottakat nem a 
megállapodásban foglaltak szerint teljesíti és annak elmulasztását 3 napon belül nem menti 
ki.” 

 
 

2.§. 
 

A R. 11.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) Az ápolási díj havi összege az éves központ költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 
80%-a.” 
 
 

3.§. 
 

A R.12.§.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) Az átmeneti segély megállapítása  

- szükség esetén teljes körő környezettanulmány 
- a kérelmezı és családja jövedelmi viszonyáról szóló, e rendelet 1.sz. mellékletében szereplı  
  nyilatkozat, jövedelem igazolása, 
- szükség esetén a rászorultság tényét bizonyító irat, hitelt érdemlı nyilatkozat (orvosi      

               igazolás, tanúnyilatkozat, számlaértesítés)  
figyelembevételével történik.” 
 
 
 

4.§. 
 

Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
Alsónémedi, 2011. február 9. 
 
 
 
 
     Vincze József       Rozgonyi Erik 
     polgármester     címzetes fıjegyzı 
 


