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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2011. (IV. 29.) számú 
 

R E N D E L E T E  
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2003. (VI. 20.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 9/A. § (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(1) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében meghatározott 
keret összegéig támogatást nyújt az e szakaszban meghatározott feltételekkel a lakáscélú kölcsön törlesztő 
részleteinek fizetéséhez a támogatás megállapításától számított legfeljebb két év időtartamra, azzal, hogy a 2011. 
február 1. napján támogatásra jogosult személyek esetében, amennyiben a legelső támogató döntés 
meghozatalától számított két év a 2011. évben lejár. a támogatás legfeljebb 2011. december 31. napjáig 
folyósítható. 

(2) Jelen rendelet esetében lakáscélú kölcsön alatt értjük a kérelmező természetes személy, mint adós vagy 
adóstárs és pénzügyi intézmény (hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás) között 2008. szeptember 30. napja előtt 
létrejött kölcsönszerződés alapján fennálló azon tartozást, amelyet Marcali területén lévő lakóingatlan 
építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, átalakításához és vásárlásához folyósított a pénzügyi 
intézmény.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 9/A. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

„g) nem részesült még a jelen szakaszban meghatározott támogatásban, azzal, hogy jelen feltételt csak a 2011. 
február 1. napját követően beadott új kérelmekre kell vonatkoztatni.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 9/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a szakasz új (6) bekezdéssel egészül ki és a 
régi (6)-(11) bekezdések számozása (7)-(12) bekezdésre módosul: 

„(5) A támogatás mértéke nem lehet kevesebb havi 3.000.-Ft-nál és nem lehet több havi 10.000.-Ft-nál. A 
támogatott személy részére – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a támogató döntés meghozatalától számított 
második évben a megállapított támogatás legfeljebb 50%-át, de legalább havi 3.000.-Ft-ot lehet folyósítani a 
jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetében.  

(6) A 2011. február 1. napján az e támogatásra jogosult személyek számára a támogatás összege 2011. április 
hónapjától 4 hónapon át a 2011. február hónapjára járó támogatás 75%- a az (5) bekezdésben foglalt támogatási 
mértékek figyelembevételével, majd 5 hónapon át annak 50%-a, de legalább 3.000.-Ft, amennyiben a 
jogosultsági feltételeik továbbra is fennállnak.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 17. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 „(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászorult 
személyt, akinek olyan rendkívüli kiadása merült fel, amely veszélyezteti a saját és családja létfenntartását. 
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 (2) Szociális kölcsön állapítható meg: 

a) elemi kár esetén, 
b) temetési költségek fedezésére.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 18. § szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„18. § 
 
Az Önkormányzat a szociális kamatmentes kölcsön nyújtásáról a kérelmezővel és szükség esetén az adóstárssal 
kölcsönszerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés 
feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése esetében a behajtás módját.” 
 

6. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 25/2010. (XII. 21.) sz. rendelet 1. § szakasza. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi rendszeréről  
szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról szóló 

22/2011. (IV. 29.) számú rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) több okból kell módosítani. 

Egyrészt a 2009 májusától hatályos új támogatási forma, a lakcélú kölcsön törlesztéséhez nyújtott támogatás 
szabályait kellett újragondolni. Ennek megfelelően a Képviselő-testület elé kerülő három változat e támogatási 
forma tekintetében tartalmaz eltérő szabályozási lehetőségeket. Az eltérések abból fakadnak, hogy azon 
családok, amelyek már a 2009. évben is támogatásban részesültek, meddig kapják ezt a támogatást és milyen 
mértékben.  

Például az „A” változat esetében minden család csak kettő évig kaphatná a támogatást, kivéve azok, akik 2011. 
február 1. napján jogosultak voltak, nekik 2012. december 31-ig járna támogatás, de a 2012. évben a korábbinak 
csak az 50%-a havonta, a kérelmét újra nem nyújthatná be.  

A „B” változat szerint ugyanezen fenti család csak a legelső támogató döntéstől számított két évig, azaz 
2011.07.07. napjáig kaphatná a támogatást, utána újabb kérelmet nem adhatna be. 

A „C” változat a leginkább kiszámítható, mert ebben az esetben szintén két évig lenne megállapítható a 
támogatás, akik pedig 2011. február 1. napján kapták, nekik, amennyiben a két év a 2011. évben jár le, 2011. 
december 31. napjáig kaphatnák akként, hogy 2011. április hónapjától 4 hónapon át a korábbi támogatás 75%-át, 
de legfeljebb 10.000.-Ft-ot, majd további 5 hónapon át a korább támogatás 50%-át, de legalább 3.000.- Ft-ot. A 
kérelmet újra nem nyújthatják be. 

[A Képviselő-testület a „C” változatot hagyta jóvá.] 

Az előterjesztés egyebekben egyforma módosítási javaslatokat tartalmaz a támogatási formára. A támogatás 
mértékét 5.000-15.000.- Ft közötti összegről 3.000-10.000.- Ft-ra csökkentené, valamint pontosítaná azt, hogy a 
támogatást csak a 2008. szeptember 30. napja előtt kötött hitelszerződésekkel összefüggésben lehet igényelni. 

A Rendelet módosítását indokolják másrészt a szociális kamatmentes kölcsönök igénybevételével és a 
visszafizetési hajlandósággal kapcsolatos tapasztalatok. Eszerint a szociális kölcsön igénybevételének 
lehetőségét csak a temetési költségek, valamint elemi kárral összefüggő kiadásokra korlátoznánk. Módosítani 
javasoljuk a Rendeletben azt is, hogy a szociális kamatmentes kölcsönökről ne határozat szülessen, hanem a 
régebbi gyakorlatnak megfelelően kölcsönszerződés köttessen az ügyfelekkel.  

A változtatásokat a kihirdetés napjával hatályba léptetni, és a folyamatban lévő ügyek tekintetében is alkalmazni 
javasolom. 
 
Marcali, 2011. április 21. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


