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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2009. (XII. 23.) számú
RENDELETE
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú
rendeletének módosításáról
1.§
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A jövedelem vizsgálatáról idősotthoni elhelyezés esetén a jegyző a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti igazolást állít ki. Az igazolás az ellátást
igénylő természetes személyazonosító adatait és havi jövedelmét, illetve azon belül a vagyonból az Szt. 119/C. §
(6) bekezdése szerint a havi jövedelemhez hozzáadandó összeget tartalmazza.”
2. §
A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az intézmény vezetője a jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével
egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél.”
3. §
A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) A jövedelem igazolásához, illetve a jövedelemre és vagyonra vonatkozó nyilatkozathoz az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivételével e rendelet 1. számú melléklete szerinti
nyomtatványt kell felhasználni. Az igazolást és nyilatkozatot a kérelem benyújtásakor kell a döntést előkészítő
szervhez benyújtani.”
4. §
A Rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a
rendelkezésre állási támogatás, a lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek a fizetéséhez adott támogatás, a
lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély és a temetési segély.”
5. §
A Rendelet 7/A. §-a az alábbi (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki, egyúttal a (3)-(8) bekezdések számozása (5)(10)-re módosul:
„(3) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételévelcsak egy személy jogosult.
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(4) Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik
személy a rendelkezésre állási támogatás – ideértve a 7/B. § (2) bekezdése szerinti személyt is –, míg a másik
személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.”
6. §
A Rendelet 7/A. §- a az alábbi (11) és (12) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) Ha a Munkaügyi Központ az álláskeresési megállapodás keretében a rendelkezésre állási támogatásra
jogosult személyt
a) egyéni vállalkozóhoz vagy gazdasági társasághoz közvetíti ki foglalkoztatásra irányuló jogviszony- ide
nem értve a közfoglalkoztatást- létrehozása érdekében, vagy
b) hazai, illetve uniós forrásból megvalósuló –a munkaügyi központ vagy valamely vele együttműködő
szervezet által végrehajtott- képzésbe, munkaerő-piaci programba, illetve a foglalkoztathatóság javítását célzó
programba vonja be,
akkor a települési önkormányzat az érintett személyt- képzésben, munkaerő-piaci programban, illetve a
foglalkoztathatóság javítását célzó programban történő részvétel alatt, illetve ameddig a közvetítés eredményéről
nem szerez tudomást- közcélú munkára nem kötelezheti.”
(12) A Munkaügyi Központ a (11) bekezdés a) pontja szerinti közvetítés eredményéről a jegyzőt értesíti.”
7. §
A Rendelet 7/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött hatósági szerződésben
vállalhatja a 7/A. § (5) bekezdésében foglaltak teljesítését. A hatósági szerződés egyéves időtartamra jön létre. A
hatósági szerződést a települési önkormányzat abban az esetben köti meg, a közfoglalkoztatási tervben foglaltak
alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A hatósági
szerződést kötő személyre a 7/A. § szerinti személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az
együttműködési megállapodás megszegésének az alább szabályozott jogkövetkezményeit is. A hatósági
szerződést megkötő személy rendszeres szociális segélyre nem jogosult.”
8. §
A Rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(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 megfizetéséhez azzal, hogy azon személyek részére, akik a 2009. évben az e szakaszban
szabályozottak szerint a támogatásra jogosultak voltak, és a jogosultsági feltételeket érintő körülményeikben
változás nem történt, a támogatás folyósítására a 2010. évben is változatlanul jogosultak.”
9. §
A Rendelet 9/A. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A jelen szakaszban szabályozott támogatás a 2010. évben a 2010. év költségvetésének elfogadásáig a
2009. évre elkülönített támogatási összeg arányos része alapján állapítható meg.”
10. §
A Rendelet 24. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású
kölcsönszerződésből fennálló hátralék.”
11. §
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A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelésbe bevont adósság 75%át, összege legfeljebb 300.000.- Ft. A szolgáltatásba bevont adósság felső határa 399.999.-Ft, a támogatás
mértéke a 29. § (2) bekezdése szerinti esetben legfeljebb 600.000.-Ft, a szolgáltatásba bevont adósság felső
határa legfeljebb 799.999.-Ft lehet.”
12. §
A Rendelet 31/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide nem értve a
31. § (4) bekezdése szerinti megszüntetést – számított 6 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési
szolgáltatásban.”
Záró rendelkezések
13. §
(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 1. §, 2. §., 6. §, 10-12. §- ai 2010. január 1. napján lépnek hatályba.
(3) A Rendelet 7/A. §-ának a jelen rendelettel módosított (6) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész „(5)
bekezdés”- re; a 7/A. §-ának a jelen rendelettel módosított (7) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész „(5)
bekezdés” és a „(6) bekezdésében” szövegrész „(8) bekezdésében”- re; 7/A §-ának jelen rendelettel módosított
(8) bekezdésében az „(5) bekezdés” szövegrész „(7) bekezdés”-re; a 7/A: § jelen rendelettel módosított (9)
bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész „(5) bekezdés”-re módosul.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról szóló 5/2007. (II. 16.) számú rendelet 16. §a.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
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
44/2009. (XII. 23.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény
módosította az aktív korúak ellátása, az adósságkezelési tanácsadás és a személyek gondoskodást nyújtó ellátást
igénybevevők jövedelemvizsgálata tekintetében, részben emiatt vált szükségessé Marcali Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól 10/2003. (VI.20.) számú
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) a módosítása. A Rendelet módosítását indokolja az is, hogy a
Képviselő-testület a Rendelet 2009-től hatályba lépő módosításával új támogatási formát vezetett be,
nevezetesen a lakáscélú kölcsön törlesztő részletének megfizetéséhez nyújtott támogatást. A Rendelet
értelmében ez a támogatási forma finanszírozását a 2009. év költségvetés terhére, az abban elkülönített összeg
erejéig nyújthatta az Egészségügyi és Szociális Bizottság. A Rendelet módosításában javaslom, hogy a
támogatási formát továbbra is fenntartva, a 2010. évi költségvetés, illetve annak elfogadásáig a 2009. évben erre
a célra elkülönített összeg időarányos részéig biztosítsa a Képviselő-testület. A már megállapított támogatásokat
pedig, amennyiben a jogosultsági feltételekben nem következett be változás az önkormányzat egy átmeneti
rendelkezés beiktatása alapján a 2010. évben is folyósítsa.
Az Szt. fent említett változásával összefüggésben az aktív korúak ellátását (a továbbiakban: AKE) több
módosítás is érinti. 2009. november 15-étől kezdődően egy családban csak egy személy lehet AKE-ra jogosult,
ez alól csak az jelent kivételt, ha az adott családban az egyik személy rendelkezésre állási támogatásra (a
továbbiakban: RÁT), míg a másik rendszeres szociális segélyre (a továbbiakban: RSZS) jogosult. Változást
jelent az is, hogy nem csak a jegyző vonhatja közfoglalkoztatásba a RÁT-os személyt, hanem az álláskeresési
megállapodás keretében a Munkaügyi Központ is kap új lehetőséget. Így egyéni vállalkozóhoz vagy gazdasági
társasághoz közvetítheti ki foglalkoztatásra irányuló jogviszony - ide nem értve a közfoglalkoztatást létrehozása érdekében, vagy hazai, illetve uniós forrásból megvalósuló - az állami foglalkoztatási szerv vagy
valamely vele együttműködő szervezet által végrehajtott - képzésbe, munkaerő-piaci programba, illetve egyéb, a
foglalkoztathatóság javítását célzó programba vonhatja be a RÁT-os személyt. Erről a jegyzőt értesítenie kell.
Az Szt. módosítása alapján kell a Rendeletet is módosítani akként, hogy az 55. életévet betöltött rendszeres
szociális segélyre jogosult személy hatósági szerződésben vállalhatja azt, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt,
és erre az időre rendelkezésre állási támogatásban részesül. Eddig erre megállapodást lehetett kötni, de a
hatósági szerződésnek a közigazgatási és munkajogi szabályok lényegesen szigorúbb feltételeit állapítják meg.
Az adósságkezelési szolgáltatás akként változik, hogy az adósságnak minősíthető lakhatási költségnek kell
tekinteni 2010. január 1-jétől a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből származó mellett az abból
átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralékot is.
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke a 2010. január 1-jétől hatályos változás szerint sem haladhatja meg az
adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, de összege legfeljebb háromszázezer forint, szemben a korábbi
kettőszázezer Forinttal, abban az esetben pedig, ha az adósság a fent említett lakáscélú kölcsönszerződésből,
vagy abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló adósságra vonatkozik, legfeljebb
hatszázezer forint lehet, szemben a korábbi négyszázezer forinttal.
Változást jelent az is, hogy az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított hat hónapon belül nem
részesülhet a kérelmező vagy családtagja adósságkezelési szolgáltatásban, szemben a korábbi egy évvel.
Az Szt. a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időotthoni
elhelyezés esetén az ellátás igénybevételét megelőzően eddig előírta, hogy a jegyzőnek - az Szt. feltételei
alapján- el kell végeznie az igénylő jövedelem- és vagyonvizsgálatát. A 2010. január 1-jétől hatályos változás
alapján ezt csak az idősotthoni elhelyezés esetén a gondozási szükséglet vizsgálatával egyidejűleg kell megtenni.
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A módosítások egy részét a kihirdetés napján, másik részüket –igazodva a törvénymódosításhoz- 2010. január 1jétől javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2009. december 16.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

