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54. sz. előterjesztés 
Minősített szótöbbség 

 
Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 
26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 
 
Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 
rendelet megalkotására 
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző 
Véleményező: valamennyi bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 
XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szoc.tv.) . A 2015. március 1. napján hatályba 
lépő módosítás jelentős mértékben megváltoztatja a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendszerét. 
 
A változás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is az 
alábbiak szerint: 
 

• a Szoc.tv. 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési 
önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályait, 

• a Szoc.tv. 134/E.§-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének 
a települési támogatás szabályaira vonatkozó rendeletét legkésőbb 2015. 
február 28. napjáig meg kell alkotnia. 

 
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, méltányossági 
közgyógyellátásra és a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon 
kívül helyezésre kerül, míg az aktív korúak ellátása átkerül a járási hivatalokhoz (a 
2014. évben megállapított lakásfenntartási támogatás és méltányossági 
közgyógyellátás egy évre került megállapításra, azok ezen időszak alatt 2015. évben 
folyósításra kerülnek pl. 2015. 02. hónapban 398 fő, 2015. 11. hónapban már csak 
33 fő részesül lakásfenntartási támogatásban). 
 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen 
települési támogatás lesz. E támogatás keretén belül az önkormányzatok az általuk 
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak 
támogatást.  
 
A Szoc.tv. alapján települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (azaz jelenleg 
lakásfenntartási támogatás) 
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b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, 
gondozását végző személy részére (azaz jelenleg méltányossági ápolási díj) 

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez (azaz jelenleg méltányossági 
közgyógyellátás) 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozott személyek 
részére. 
 

A Szoc.tv. felsorolása nem taxatív jellegű, települési támogatás egyéb formája is 
bevezethető, a rendeletalkotás során az alapfogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család 
stb.) meghatározásától azonban nem lehet eltérni. 
 
A Szoc.tv. szerint kötelező a rendkívüli települési támogatás biztosítása, de annak 
feltételeit az önkormányzatok szabadon állapíthatják meg. 
 
Az előterjesztett rendelet-tervezet értelmében az alábbi települési támogatások 
megállapítását javaslom (tájékoztatásul: az öregségi nyugdíjminimum összege 2015. 
évben 28.500,-Ft) 
 
 
Támogatás neve Jogosultságot megalapozó jövede-

lem nagysága 
Támogatás  
összege, gya-
korisága 

Hatáskör  
gyakorlója 

1. Ápoláshoz nyújtott telepü-
lési támogatás 

Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 100%-a alatti 
1főre jutó jövedelem 
Egyedül élő, egyedülálló esetén 
150%-a alatti 1 főre jutó jövedelem 

23.600,-Ft/hó 
1 évig 

Humán  
Bizottság 

2. Lakhatási kiadásokhoz 
nyújtott települési támoga-
tás 

Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 150%-a alatti 1 
főre jutó jövedelem 
Egyedül élő és egyedülálló esetén 
200%-a alatti 1 főre jutó jövedelem 

Max. 20.000,-
Ft 
Évente két 
alkalommal 

Jegyző 

3. Rendkívüli települési tá-
mogatás 

   

3.a. Létfenntartáshoz nyújtott 
települési támogatás (alap-
eset) 

Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 130%-a alatti 
jövedelem 
Egyedül élő és egyedülálló esetén 
150%-a alatti jövedelem 

Max. 5.000,-Ft 
Évente négy 
alkalommal 

Jegyző 

3.a Létfenntartáshoz nyújtott 
települési támogatás (méltá-
nyossági) 

Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 130-300% közötti 
1 főre jutó jövedelem 
Egyedül élő és egyedülálló esetén 
150-400% közötti 1 főre jutó jövede-
lem 

Max. 20.000,-
Ft 
Évente két 
alkalommal 

Humán 
Bizottság 

3.b. Temetéshez nyújtott tele-
pülési támogatás 

Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 130%-a alatti 1 
főre jutó jövedelem 
Egyedül élő és egyedülálló esetén  
150%-a alatti 1 főre jutó jövedelem 

Max. 50.000,-
Ft 

Jegyző 

3.c. Gyógyszerkiadáshoz nyúj-
tott települési támogatás 

Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 130%-a alatti 1 
főre jutó jövedelem 
Egyedül élő és egyedülálló esetén 
150%-a alatti 1 főre jutó jövedelem 

Max. 10.000,-
Ft 
Évente két 
alkalommal 

Jegyző 
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3.d. Gyermekek rászorultsága 
esetén nyújtott települési tá-
mogatás 

Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 130%-a alatti 1 
főre jutó jövedelem 
Egyedül élő és egyedülálló esetén 
150%-a alatti 1 főre jutó jövedelem 

Max. 5.000,-Ft 
Évente négy 
alkalommal 

Jegyző 

4. Köztemetés  Család esetén a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 100%-a alatti 1 
főre jutó jövedelem 
Egyedül élő és egyedülálló esetén 
150%-a alatti jövedelem esetén 
mentesíthető a költségek megfizeté-
se alól 

Max. 
105.000,-Ft 

Jegyző 

 
Fentiekből megállapítható, hogy megszűnne: 
 

- A lakásfenntartási támogatás, amely azonban 2015. évben a 2014. évi 
megállapító határozatok 1 éves időtartamára tekintettel 2015. évben még 
folyósításra kerül, folyamatosan csökkenő létszámban. Ezen ellátást váltaná ki 
az évente két alkalommal adható támogatás, amit felhalmozott hátralékra és 
végszámlára lehet fordítani. 

- A méltányossági közgyógyellátás, amely a 2014. és 2015. évi megállapító 
határozatok 1 éves időtartamára tekintettel 2015. évben még tulajdonképpen 
nem szűnik meg. Ezen ellátást váltaná ki az évente két alkalommal adható 
gyógyszerkiadásokhoz nyújtott támogatás. 
 

Mindkét ellátási forma fokozatosan kerül megszűnésre, ezért az új ellátást a rendelet-
tervezet átmeneti rendelkezései értelmében azok nem kaphatnák, akik 2015. évben 
legalább 3 hónapig fenti ellátásokban részesültek/részesülnek. 
 
Javaslom az ún. méltányossági ápolási díj megtartását a jogosultsági feltételek 
változatlanul hagyásával, legfeljebb 1 év időtartamra történő megállapítással, havi 
23.600,-Ft összegben. Változás, hogy ezen ellátás a társadalombiztosítású tárgyú 
jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati 
rendeletben szabályozott havi összege eléri a 23.600,-Ft összeget (tehát nyugdíjra 
biztosító szolgálati idő és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal jár), 
ellenkező esetben ezen előnyökkel nem jár. Az ápolási díj összege jelenleg is 
23.600,-Ft, a határozott időtartamra való tekintettel az ellátás felülvizsgálata 
szükséges. 
 
Rendkívüli települési támogatásként javaslom szabályozni: 
 

- létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás (jelenlegi önkormányzati segély 
felnőtt részére) – a feltételek változatlanul hagyásával 

- létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás (jelenlegi önkormányzati segély 
méltányossági alakja) – a feltételek annyiban változnak, hogy aki jegyzői 
hatáskörben egy évben négy alkalommal részesült rendkívüli települési 
támogatásban, az nem kérheti, kizárólag az, akinek az alapszabályként 
megfogalmazott jövedelemnél magasabb a jövedelme, továbbá egy évben 
legfeljebb két alkalommal adható 20.000,-Ft-ig 

- temetéshez nyújtott települési támogatás (jelenlegi önkormányzati segély 
temetés céljára) – a feltételek változatlanul hagyásával, kiegészítve azzal, 
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hogy legfeljebb 50.000,-Ft adható, amennyiben a temetés költsége nem 
haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének kétszeresét 
(azaz 210.000,-Ft-ot) 

- gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás 
- gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás (jelenlegi 

önkormányzati segély gyermeket gondozók részére) – a feltételek 
változatlanul hagyásával. 

 
A köztemetés kötelező feladat, az önkormányzat rendelet-alkotási szabadsága arra 
korlátozódik, hogy meghatározza a köztemetés költségeinek megtérítési 
kötelezettsége alóli mentesítés szabályait. 
 
A rendelet-tervezet nem tartalmazza az önkormányzati bérlakásban élők 
lakbértámogatásának szabályait (amit a korábbi rendelet tartalmazott), azonban ez 
az ellátási forma a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (3) bekezdése 
szerint kötelező. Az áttekinthetőbb szabályozás érdekében azonban javaslom azt a 
soron következő ülésen az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 17/2006. (IX.15.) 
önkormányzati rendeletben szabályozni. 
 
A rendelet-tervezet további részében a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
szabályait tartalmazza, amelyben alapvető változás nincs. 
 
A rendelet-tervezet mellékletei között az alábbiak szerepelnek: 

- térítési díjak megállapítása (1. melléklet) – újdonság a személyi térítési díj 
szabályozása, valamint a Tolnai Idősek Otthona térítési díjának elhagyása, 
mivel azt a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított 
ellátási Társulás társulási szerződése értelmében Szekszárd Megyei Jogú 
Város joga megállapítani, 

- egyes ellátásokhoz kapcsolódó kérelem-nyomtatványok (2-7. mellékletek) 
- vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyomtatvány (8. melléklet) – a nyilatkozatot 

egy évben egyszer kell kitölteni 
 
A térítési díjakat 2015. április 1. napjáig kell megállapítani, azonban – mivel az 
adatok már rendelkezésre állnak – célszerű azokat már most meghatározni. 
A térítési díj számításánál alapelv, hogy az önköltségnél magasabb összeget 
megállapítani nem lehet, a javasolt intézményi térítési díjaknál erre voltunk 
figyelemmel. 
 
Új szabályként le kell szabályozni a személyi térítési díjakat is, ami a jövedelem 
alapján, az intézményi térítési díj %-ában került meghatározásra. 
 
A Tolnai Idősek Otthona térítési díjának megállapítása az azt fenntartó társulási 
szerződés értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város hatáskörébe tartozik, ezért az 
nem szerepel a rendelet-tervezet 1. mellékletében. 
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Az óvodai-iskolai térítési díjakban változás nincs, várhatóan a közbeszerzési eljárás 
alapján kiválasztott vállalkozó személyének megállapítása után kerül sor annak 
esetleges módosítására. 
 

1.) Iskolai, óvodai díjak 2015-ben 
        

Megnevezés 

a.) 
Ár összesen 

b.) 
Nyersanyag- 

norma 
(bruttó Ft) 

c.) 
Rezsiköltség 

(bruttó Ft) 

Óvodák 1 047 Ft/nap/fő 360 Ft/nap/fő 687 Ft/nap/fő 

Iskolák 
 

 
957 Ft/nap/fő 

 

 
270 Ft/nap/fő 

 

 
687 Ft/nap/fő 

 
Szociális intézmények 
 - napi 3-szori 
 - napi 3-szori szociális kímélő 
 - Szociális, napi egyszeri szál-
lítással 

1 040 Ft/nap/fő 
1 040 Ft/nap/fő 

884 Ft/nap/fő 

480 Ft/nap/fő 
480 Ft/nap/fő 
270 Ft/nap/fő 

560 Ft/nap/fő 
560 Ft/nap/fő 
614 Ft/nap/fő 

 
2.) Intézményi térítési díjak 2015-ben 

 
Nappali ellátás 
 
2015. évre tervezett költségek 11.973.000 Ft/év 
2015. évi tervezett ellátotti napok száma 8.822 fő/év 
Egy főre vetített, tervezett önköltség 2015. 
év (Ft/nap)     1.357 (Ft/nap) 

2015. évi intézményi térítési díj max. ösz-
szege 1.357 Ft 
2015. évi intézményi térítési díj javasolt 
összege az étkeztetést nem igénylő új 
ellátottaknál 

20 Ft/fő/nap 

2015. évi állami támogatás összege 434 Ft/fő 
 
Étkeztetés 
 
2015. évre tervezett költségek 20.443.000 Ft/év 
2015. évi tervezett étkezési adagszám 24.826 adag/év 
Egy adagra vetített tervezett önköltség 2015. 
év (Ft/adag)           823 Ft/adag 

2015. évre szállításra tervezett költségek 2.824.000 Ft/év 
2015. évi tervezett szállított adagszám 13.897 adag/év 
Egy adagra vetített tervezett szállítási költ-
ség 2015. év (Ft/adag) 203 Ft/adag 

2015. évi intézményi térítési díj max. ösz-
szege szállítás nélkül 823 Ft/adag 
2015. évi javasolt intézményi térítési díj 
összege szállítás nélkül 575 Ft/adag 
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2015. évi javasolt intézményi térítési díj 
összege háromszori étkezés  700 Ft/fő/nap 
2015. évi intézményi térítési díj max. ösz-
szege szállítással 1.026 Ft/adag 
2015. évi javasolt intézményi térítési díj 
összege szállítással 800 Ft/adag 
2015. évi állami támogatás összege 212 Ft/adag 
 
Házi segítségnyújtás 
 
2015. évre tervezett költségek 18.129.000 Ft/év  
2015. évi gondozottak száma      57 fő 
2015. évi gondozotti napok száma 251 nap/év 
2015. évi gondozotti órák száma 8.570 óra 
Egy gondozási órára vetített tervezett 
önköltség 2015. év (Ft/óra)           2.115 Ft/óra 
2015. évi térítési díj max. összege            2.115 Ft/óra 
2015. évi javasolt térítési díj összege              350 Ft/óra 
2015. évi állami támogatás összege 1.254 Ft/óra 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
2015. évre tervezett költségek 3.764.000 Ft/év  
2015. évi készülékek száma     61 db 
2015. évi gondozotti napok száma 365 nap/év 
Egy készülékre tervezett önköltség 2015. 
év (Ft/nap)           169 Ft/nap 
2015. évi térítési díj max. összege  169 Ft/nap 
2015. évi javasolt térítési díj összege              20 Ft/nap 
2015. évi javasolt térítési díj összege szo-
ciálisan nem rászorultak részére             80 Ft/nap 
2015. évi állami támogatás összege 89 Ft/nap 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§.-a 
kötelezővé teszi jogszabály előzetes hatásvizsgálatát. Mellékelt rendelet-tervezetre 
vonatkozó előzetes hatásvizsgálat: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet-tervezet elfogadása 
többletkiadással jár a lakosság részére a térítési díjak emelkedése kapcsán. 
 
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 
 
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: A rendeleti szabályozás törvényi szabályozáshoz történő 
igazítása szükséges. 
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e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A jogszabály megalkotásához szükséges ezen feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Fentiekre való tekintettel javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Tolna, 2015. február 18. 
 
     
 
 
      Ezerné dr. Huber Éva  
         jegyző 


