
 
 
                                                      RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 
                                                                       1. §-hoz 
 
 
A módosítás a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásában bekövetkezett változás átvezetése. A 
Szociális Osztály a Szociális Főosztályon, a Káposztásmegyeri Kirendeltség az Igazgatási Főosztályon 
belül látja el feladatait. A tervezet, az osztályok nevének változását tartalmazza.  
 
 
                                                                        2. §-hoz 
 
A módosítás az adóigazgatási szerv nevének változása miatt vált szükségesé. A adóhatóság  új 
megnevezés: Nemzeti Adó-és Vámhivatal.  
 
                                                                        3. §-hoz 
 
A Szt. 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében megszűnt a közcélú és közhasznú 
foglalkoztatás. Az új foglalkoztatási forma  megnevezése: közfoglalkoztatás. Ennek átvezetését 
tartalmazza a módosítás. 
 
 
                                                                         4. §-hoz 
 
 
A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetén az igénybevevőt kötelezni kell a felvett 
ellátás visszafizetésére. A megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal 
megemelt összegben kell visszafizetni.  
 
 
                                                                          5. §-hoz 
 
 
 A Szt. módosítása értelmében a rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás, ennek 
átvezetését tartalmazza a módosítás. 
 
 
                                                                           6. §-hoz 
 
 
A Szt. értelmében a rendszeres ellátások esetén a jogosultság fennállását két évente, a bérpótló 
juttatásra való jogosultság fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A rendszeres 
ellátások felülvizsgálatára vonatkozó szabályok, a Szt. rendelkezéseinek megfelelően kerültek 
módosításara. 
 
 
                                                                           7. §-hoz 
 
 
A R. 16. §-a felsorolás szerűen tartalmazza a rendszeres és az eseti ellátási formák megnevezését. A 
módosítás értelmében a rendelkezésre állási támogatás hatályon kívül helyezése mellett, a bérpótló 
juttatás beemelésre került.  
 



 
 
                                                                           8. §-hoz 
 
 
A módosítást az aktívkorúak ellátására való jogosultság feltételrendszerében bekövetkezett változás 
indokolta. Az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát felváltotta az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony, továbbá a háztartási munka. Ez utóbbi 
két foglalkoztatási forma az aktívkorúak ellátására való jogosultság tekintetében nem minősül 
keresőtevékenységnek.  
 
                                                                           9. §-hoz 
 
 
A Szt. módosítása bevezette a rendszeres szociális segély és a bérpótló juttatás folyósítása 
szüneteltetésének intézményét, melyre 90 napot meg nem haladó keresőtevékenység, képzési 
támogatásként keresetpótló juttatás megállapítása, továbbá közfoglalkoztatásban való részvétel esetén 
kerülhet sor.  
 
 
                                                                         10. §-hoz 
 
A Szt. rendelkezése értelmében a rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás 
intézménye. Összege megegyezik a rendelkezésre állási támogatás összegével.  
A Szt. felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy rendeletében a bérpótló juttatásra való 
jogosultság feltételeként előírja az ellátás jogosultja részére lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítását. A módosítás az erre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 
 
 
                                                                         11. §-hoz 
 
 
A Szt. módosítása értelmében a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor 
folyósítható, ha az aktívkorúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési 
kötelezettséget vállal az Önkormányzat által erre kijelölt szervvel. A jelenleg hatályos szabályozás 
annyiban tér el a korábbi rendelkezésektől, hogy az együttműködési kötelezettség vállalása nem 
kizárólag a folyósításnak, hanem a segély megállapításának is  feltétele.  
 
 
                                                                           
                                                                           12. §-hoz 
 
 
2010. december 31-éig az ápolási díj havi összege a nyugdíjminimum, 2011. január 1-jét követően az 
éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg százalékában került meghatározásra. 
A nyugdíjminimum 28.500.-Ft, míg a központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 29.500.-Ft. 
Ennek megfelelően az alanyi ápolási díj összege 28.500.-Ft-ról 29.500.-Ft-ra, az emelt összegű alanyi 
ápolás díj  37.050.-Ft-ról 38.350.-Ft-ra, az önkormányzat által finanszírozott ápolási díj  amennyiben 
az ápoló nem rendelkezik jövedelemmel 28.500.-Ft-ról 29.500.-Ft-ra, ha az ápoló egyéb jövedelemmel 
is rendelkezik 22.800.-Ft-ról 23.600.-Ft-ra emelkedett.   
 
 
 
 
 



                                                                           13. §-hoz 
 
Önkormányzati rendeletünk éves ellenőrzési kötelezettséget ír elő az ápolási díj esetében. A módosítás 
a Szt. felülvizsgálatról szóló rendelkezéséhez igazítja az ellenőrzés szabályát. 
 
 
                                                                           14. §-hoz 
 
 
A módosítás meghatározza a nagyösszegű átmeneti segély fogalmát. A pontosítás az eltérő hatáskör 
miatt vált szükségessé. A nyugdíjminimum 250%-át, amennyiben a családban fogyatékos személy él 
300%-át meg nem haladó mértékű  átmeneti segély iránti kérelem elbírálása a Szociális Osztály, míg 
az ezt meghaladó mértékű támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása a Népjóléti és Lakásügyi 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 
 
                                                                             15. §-hoz 
 
 
A módosítás hatályba lépését kitűző rendelkezés, továbbá a hatályon kívül helyezett rendelkezések 
megjelölése.  
A R. 17.§-a a természetben nyújtott szociális ellátások felsorolását tartalmazza. Az étkezési térítési 
díjtámogatás hatályon kívül helyezésével a R. 17.§ f) pontjának hatályon kívül helyezése is indokolt. 
 
A R. 24.§ (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséhez:  
2011. január 1-jét követően megszűnt a rendszeres szociális segélyben részesülők hatósági szerződés 
alapján történő foglalkoztatása. A módosítás a hatósági szerződésre vonatkozó szabályok hatályon 
kívül helyezését tartalmazza. 
 
A R. 26. §-ának hatályon kívül helyezéséhez:  
2011. január 1-jét követően megszűnt az önkormányzatok foglalkoztatási terv készítési kötelezettsége. 
A módosítás a foglalkoztatási terv készítésére vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezését 
tartalmazza. 
 
A R. 69-73. §-ai hatályon kívül helyezéséhez: 
 
A módosítás az étkezési térítési díjtámogatás hatályon kívül helyezését tartalmazza. A támogatásra az 
a bölcsődébe járó gyermeket nevelő szülő jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át. A támogatási forma megszüntetését indokolja, hogy 
2010., 2009. évben egyetlen kérelem sem, 2008. évben 1 db. étkezési térítési díjtámogatás iránti 
kérelem érkezett a Szociális Osztályra. Ennek oka, hogy az étkezési térítési díjtámogatásra jogosult 
családok, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak, mely alapján a gyermekek 
térítésmentesen étkezhetnek a bölcsődében. 
 
 


