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              Előterjesztés száma: 128/2022.    

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Javaslat a helyben biztosított szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Takács Tímea 

szociális ügyintéző 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

Tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: 
Kerékgyártó Tamás – SZAK intézményvezető 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (rendelet-alkotásra tekintettel) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények: 

 

A Képviselő-testület Éves Munkaterve – immár hagyományosan, a következő évi költségvetés tervezése 

megalapozásának részeként – a novemberi rendes ülésre irányozza elő „a szociális és egészségügyi 

ellátásokról szóló helyi rendeletek szükség szerinti aktualizálása” napirendjét. 

A feladattal érintett 3 db helyi rendelet szakmai felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy: 

➢ az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 8/2018.(XI.30.) önkormányzati 

rendelet aktualizálása 2021 őszén (a 23/2021.(X.1.) ör. révén) megtörtént, 2022-ben nem igényel 

újabb jogalkotói intézkedést, 

➢ a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 2/2020.(III.1.) ör., (a továbbiakban: R.-1.) felülvizsgálata, továbbá 

➢ a helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 23/2020.(X.30.) 

ör.  (a továbbiakban: R.-2.) felülvizsgálata viszont módot kínálhat arra, hogy egyes ellátási formák 

helyben meghatározható mértékét – a lakossági szükségletekre és az Önkormányzat költségvetési 

lehetőségeire figyelemmel - a Képviselő-testület megemelje, különös tekintettel a megélhetési 

kiadások terheinek jelenleg tapasztalható számottevő növekedésére. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk: 

 

Az R.-1. rendeletben szabályozott egyes juttatások szabályaira és mértékére vonatkozóan a párhuzamosan 

előterjesztett 127. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti rendelet-tervezetben teszünk javaslatot a 2023. 

január 01. napjától alkalmazandó szociális étkeztetési térítési díjak, illetve az ahhoz kapcsolódó – 

jövedelemviszonytól függő – térítési kedvezményekre. 

 

Az R.-2. rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatások leggyakrabban igénybe vett 

formáinak (rendkívüli pénzbeli támogatás, tüzelő támogatás, temetési támogatás, babacsomag) 

tapasztalatait is felülvizsgáltuk. Összehasonlítottuk a környező települések (Gödöllő, Veresegyház, 

Mogyoród) szociális rendeleteivel és megállapítottuk, hogy közel hasonló feltételekkel közel hasonló 

összegű támogatásokat biztosítanak a rászorulóknak. (lásd 2. sz. függelékben!) 

 

Szadán évente 20-30 fő arra jogosult lakos – legfőképpen idős ember – részesül rendszeres pénzbeli 

települési támogatásban, de nagyságrendileg még egyszer annyian vannak, akik csupán néhány ezer 

forinttal lépik túl a jogosultsági jövedelemhatárt, s így nem kaphatnak települési támogatást. 

Javasoljuk, hogy az eddig megállapított jövedelmi felső határok enyhítésével, valamint az adható összeg 

megemelésével tegye lehetővé az Önkormányzat e rászorulók megsegítését is. Úgy gondoljuk, a 

megnövekedett rezsiköltségek, a magas infláció leginkább azokat az alacsony nyugdíjú, főként 

egyedülálló idős embereket terheli meg, akik igénybe tudnák venni. 

Ugyancsak javasoljuk a születendő szadai gyermekek születési támogatását szolgáló „babacsomag” 

értékét is megemelni, hiszen az idősek mellett a gyermeket vállaló fiatalok szorulnak rá plusz 

támogatásra. 

 

A helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 23/2020.(X.30.) ör. 

szerinti települési támogatások módosítási javaslatai 

 

I. Rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személy részére nyújtott rendszeres támogatás (egyszeri) 

 

hatályos javasolt 

28-500.-Ft/hó legfeljebb 12 hónap 40.000.-Ft/hó legfeljebb 12 hónap 

 

II. Rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli támogatás  

 

hatályos javasolt 

legfeljebb 200 000 Ft legfeljebb 250.000.-Ft 
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III. Szilárd tüzelőanyag támogatás  

 

hatályos javasolt 

Legfeljebb 2 m3 adható. 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az öregségi nyugdíj mindenkori 

megkisebb összege 200%-a (57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén: az öregségi nyugdíj 

mindenkori megkisebb összege 300 %-a 

(85.500.-Ft) 

Legfeljebb 3 m3 adható 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az öregségi nyugdíj mindenkori 

megkisebb összege 300%-a (85.500.-Ft) 

egyedülálló esetén: az öregségi nyugdíj 

mindenkori megkisebb összege 400 %-a 

(114.000.-Ft) 

 

 

IV. Halálesethez nyújtott támogatás (temetési segély 

 

hatályos javasolt 

Temetési számla 10%-a, de legfeljebb az öregségi 

nyugdíj mindenkori megkisebb összeg (28.500.-

Ft.) 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az öregségi nyugdíj mindenkori 

megkisebb összege 200%-a (57.000.-Ft) 

egyedülálló esetén: az öregségi nyugdíj 

mindenkori megkisebb összege 300 %-a 

(85.500.-Ft) 

Temetési számla 10%-a, de legfeljebb 40.000.-

Ft. 

Jövedelemhatár/fő: 

családban: az öregségi nyugdíj mindenkori 

megkisebb összege 300%-a (85.500.-Ft) 

egyedülálló esetén:  az öregségi nyugdíj 

mindenkori megkisebb összege 400 %-a 

(114.000.-Ft) 

 

 

V. Babacsomag 

hatályos javasolt 

10.000.-Ft/újszülött 15.000.-Ft/újszülött 

 

 

Az egyes, módosítani javasolt juttatás-mértékek eddigi 2021 és 2022 évben felmerült kiadásait az 

előterjesztés 1. sz. függeléke tartalmazza. A javasolt emelések következtében a szociális alapú juttatások 

valószínűleg emelkednek a hatálybalépést követően. Ennek mértékét és az ennek következtében 

felmerülő költségvetési hatást nem lehet pontosan kiszámolni. 

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre közzétettük a www.szada.hu oldalon, a beérkezett 

észrevételeket a bizottsági ülésen ismertetjük 

 

Függelék: 

➢ 1. sz. függelék - az egyes juttatási kiadási összesítője 2021-2022 

➢ 2. sz. függelék – összehasonlító táblázat települési támogatások mértékéről 

 

Melléklet: 

➢ Rendelet-tervezet a helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 23/2020.(X.30.) ör.  módosítására (indoklással és előzetes hatásvizsgálattal) 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján, kérjük a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. 


