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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

33/2011. (IX. 09.) 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 3. § (4) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(4) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó lakásfenntartási és a lakáscélú kölcsön törlesztéséhez 
nyújtott támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. A lakásfenntartási támogatást a tárgyév végéig, a 
lakáscélú kölcsön törlesztéséhez nyújtott támogatásokat az e rendelet 9/A. §-ában foglaltak szerint lehet 
megállapítani. 

(5) A kérelemhez a külön jogszabályban foglaltakon túl mellékelni kell: 

a) gyógyászati segédeszköz vagy külföldi gyógyszer költségeihez igényelt átmeneti segély megállapítása 
iránti kérelem esetében a szakorvos igazolását, hogy a segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, 
illetőleg külföldi beszerzés szükséges 

b) adósságkezelési szolgáltatás esetén a hitelező, szolgáltató igazolását az adósság összegéről, keletkezési 
idejéről, 

c) lakásfenntartási költségek számításánál a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra befizetett lakbér, 
albérleti díj, víz- és csatornadíj, villany, gáz, szemétszállítási díj, közös költség, tüzelővásárlási bizonylatokat, 
számlákat, lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződést, bérleti szerződést. Lakcímváltozás esetén az új lakáshoz 
kapcsolódó költségeket legalább 3 hónapra vonatkozóan kell igazolni, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat iránti igény esetén az egészségi állapotot és 
súlyos fogyatékosságot igazoló dokumentumokat, 

e) a lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek fizetéséhez nyújtott támogatás esetén: a kérelmező és a vele egy 
háztartásban élő közeli hozzátartozóinak az elmúlt három hónapról szóló jövedelemigazolását és 
vagyonnyilatkozatát, a lakáscélú kölcsönszerződést, a lakáscélú kölcsön biztosítékául szolgáló, a kérelmező által 
lakott ingatlan elmúlt 3 havi víz-, gáz-, villany-, szemétszállítási-, lakásbiztosítási díj, csatornahasználati díj, 
tüzelőanyag költség, közös költség megfizetését igazoló bizonylatokat, a lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek 
összegét és azok változását igazoló legfeljebb elmúlt hat, de legalább elmúlt három havi bankszámla kivonatot 
vagy a hitelintézet értesítő levelét, minden egyéb, a kérelmező és vele egy háztartásban élő közeli 
hozzátartozóinak életkörülményeiben (például munkaviszony megszűnése, egészségi állapot romlása stb.) 
bekövetkezett jelentős változást hitelt érdemlően igazoló iratot. ” 

 

2. §  

 

A Rendelet 7/B. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7/B. § 
 

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
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c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 
szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - 
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani,  

d) várandós anya, 
e) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg vagy véglegesen munkavégzésre alkalmatlan és 

emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápián vagy rehabilitációban vesz részt, 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén az állapot fennállásáról a tudomásszerzéstől a szülés időpontjáig legkésőbb 
minden hónap 5. napjáig a szülész- nőgyógyász szakorvos írásos igazolását csatolni kell. 

(3) Az (1) bekezdés e) pontja esetén az állapot fennállásáról pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő 
személy vonatkozásában a pszichiátriai vagy addiktológus szakorvos igazolását a gyógykezelésben való 
részvételről, illetve annak várható következő időpontjáról. 

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott valamelyik feltétel az aktív korúak ellátására való 
jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel 
bekövetkezése igazolásának időpontját követő hónap első napjától kell megállapítani. 

(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására az (1) bekezdése b)-e) pontja alapján 
jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzattal és a SZESZK- kel 
köteles együttműködni, amelynek keretében: 

a) a SZESZK- nél nyilvántartásba veteti magát a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül, 

b) a SZESZK- nél a beilleszkedését segítő program elkészítésében együttműködik, 
c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon 

belül a SZESZK- kel, 
d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 (6) Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti személy esetében a beilleszkedést segítő program a következőkre terjed 
ki: 

a) a SZESZK- kel való kapcsolattartásra, 
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló 

foglalkoztatáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészítést segítő programban való 
részvételre, amelynek keretében feltárják a munkavállalást nehezítő vagy akadályozó családi, szociális, 
képzettségi, kommunikációs és egyéb tényezőket, és segítik ezek leküzdését, fejlesztik a munkavégzéshez 
szükséges és munkahelyi beilleszkedéshez szükséges készségeket, erősítik a munkavállalásra való motivációt és 
segítséget nyújtanak a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában, 

c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben való részvételre különösen 
d) az általános iskolai végzettség és az első szakképzés megszerzésére. 

(7) A SZESZK a (5) bekezdésben meghatározott együttműködés keretében: 

a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban megállapított 
határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján- a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi, 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének 
menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,  

c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben 
részesülő személlyel írásban megállapodást köt; 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását; 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben 
szükséges- - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával- módosítja a programot, 

f) a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeikről szóló 1/2000. (I.7.) ISzCsM 
rendeletben a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet, 

g) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének 
nem tesz eleget, valamint, 

h) éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítőn program végrehajtásáról, 
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i) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt 
képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e, 

j) az előírt határidők be nem tartása, megjelenés mulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személyt a mulasztás okának igazolására, a benyújtott igazolási kérelmet elbírálja, és az 
igazolási kérelem elutasításáról haladéktalanul, de legfeljebb három napon belül értesíti a jegyzőt. 

(8) A jegyző a SZESZK- et tájékoztatja: 
a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről, 
b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti 

együttműködési kötelezettség előírásáról. 

(9) Ha a Munkaügyi Központ az aktív korúak ellátására jogosult személlyel kötött álláskeresési megállapodásban 
előírja a SZESZK- kel történő együttműködést, az együttműködés előírásáról, valamint a SZESZK- nél történő 
megjelenés határidejéről a Munkaügyi Központ tájékoztatja a SZESZK- et. A SZESZK- kel történő 
együttműködésre a (7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A Munkaügyi Központ tájékoztatja 
a SZESZK- et, ha az álláskeresési megállapodásban foglaltak tartalma a SZESZK- kel történő együttműködés 
vonatkozásában módosul, továbbá, ha a személyt törölték az álláskeresők nyilvántartásából.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

„A 4. számú melléklet esetében lakószobának a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott 
helyiséget kell tekinteni.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A lakásfenntartási támogatás további feltételei, hogy: 

a) a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegétnek 250%-át nem haladhatja meg, 

b) a háztartás tagjainak vagyona nincs, és 
c) a lakásfenntartásnál figyelembe vehető költségek (a továbbiakban: lakáscélú költség) igazolt összegének 

havi átlagának a háztartás összjövedelméhez viszonyított aránya a 25%-ot meghaladja.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 8. §-a az alábbi új, (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság esetén a vagyon fogalmára a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat kell 
alkalmazni.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 9. § (1)- (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(1) Lakásfenntartás támogatás az összjövedelem 25%-át meghaladó lakáscélú költségek megfizetéséhez adható 
e rendelet 5. számú mellékletében foglalt mértékek figyelembevételével. 

(2) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó, 100 Ft-ra kerekített összege nem lehet kevesebb 2.500.- Ft-
nál és nem lehet több 5.000.- Ft-nál.  



– 4 – 
 

(3) Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában és a 
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz nyújtja, amelynek megfizetésének elmaradása a 
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

8. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján 8 órakor lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendeletben a „bérpótló juttatásra jogosult” szövegrész 
helyébe a ”foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult” szövegrész, a „bérpótló juttatás” szövegrész 
helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész, a „bérpótló juttatásra való jogosultság” 
szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság” szövegrész lép. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdésének második 
mondata, a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet 
módosításáról szóló 7/2004. (II. 27.) számú rendelet 1. §-a, a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról szóló 8/2009. (II. 20.) számú rendelet 5. §-a, 
illetőleg 2. sz. melléklete, a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) 
számú rendelet módosításáról szóló 14/2009. (V. 15.) számú rendelet 2. §-a, a szociális igazgatás és a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról szóló 4/2011. (I. 21.) számú 
rendelet 8. és 9. §-a, a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) 
számú rendelet módosításáról szóló 12/2011. (II. 25.) számú rendelet 1. §-a. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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1. sz. melléklet a 33/2011. (IX. 09.) sz. rendelethez 

 
 

„5. sz. melléklet a 10/2003. (VI. 20.) számú rendelethez 
 
 

 
CSALÁD NAGYSÁGA 

(FŐ) 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A 25 %-ON FELÜLI 

 
1 60 % 

 
2 50 % 

 
3  40 % 

 
4 vagy több 30 % 

„ 
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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 

33/2011. (IX. 09.) 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 az alábbi 
indokok alapján módosítani. 

Az 1. §-hoz 

A Rendelet 3. §-ában az egyes szociális ellátásokra benyújtható kérelmekhez csatolandó kötelező mellékletek és 
az ellátás megállapítása időtartamának pontosítása történik meg. 

 

A 2. §-hoz 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 37. § (1) bek. 
d) pontjában kapott felhatalmazása alapján az aktív korúak ellátására jogosult személyek körében a rendszeres 
szociális segélyre jogosultak körét kívánjuk bővíteni. A közfoglalkoztatás eddigi tapasztalatai, a foglalkozás 
egészségügyi vizsgálatok eredményei, az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok gyakori változása 
szükségessé teszi azt, hogy a várandós anyákat és a pszichiátriai vagy szenvedélybetegeket, akik 
rehabilitációban, terápián vagy gyógyszeres kezelésben vesznek részt, kivonjuk a közfoglalkoztatásban való 
részvételre kötelezett bérpótló juttatásra/ foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak köréből. A 
SZESZK-kel továbbra is együttműködésre kötelesek viszont. A jogosultság alapjául szolgáló állapot fennállását 
pedig a módosításban meghatározott szakorvosi igazolások bemutatása esetén fogadjuk el. 

 

A 3-7. §-okhoz 

A 2010. évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1-jétől módosítja a lakásfenntartási támogatás szabályait. A 
lakásfenntartási támogatásnak három fajtája van: a normatív, a helyi és az adósságkezeléshez kapcsolódóan 
megállapítandó. Utóbbit nem érinti a változás. A normatív és helyi esetében is közös változás, hogy a jogalkotó 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem számítása helyett a jogosultsági feltételek meghatározásánál áttér a 
fogyasztási egységekkel történő számításra, csakúgy, mint ahogy már ez az aktív korúak ellátásánál történik. A 
normatív támogatásnál változás az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem meghatározása, amely lényegesen 
emelkedik, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: NYM) 250%-át (nettó 
71.250.- Ft/hó) nem haladhatja meg, illetve eltörli a jogalkotó a háztartás összjövedelme és az összes 
lakásfenntartási célú kiadás 20%-os arányának követelményét. Megmarad viszont az elismert lakásnagyság, 
amely miatt lényegesen kevesebben voltak eddig is jogosultak e támogatásra, az esetek nagy részében a normatív 
lakásfenntartási támogatást azért nem lehetett megállapítani, mert a család tagjainak száma és az elismert 
lakásnagyságnak a mértéke nem volt összhangban. Ez a jövőben is várhatóan így lesz. 

A helyi lakásfenntartási támogatás szabályainál a jogalkotó szintén a fent említett NYM 250%-át meg nem 
haladó jövedelmi határt, legalább havi 2.500.-Ft összegű támogatást ír elő, és eltörli az összjövedelem és az 
összes lakáscélú kiadás legfeljebb 30%-os arányának kikötését, valamint kötelezővé teszi a vagyonvizsgálatot. 

Fentiek figyelembevételével összességében a helyi lakásfenntartási támogatás szabályainak megalkotásánál 
figyelemmel kell lennünk arra, hogy a normatív lakásfenntartási támogatásba kevesen fognak beleférni, többen 
lesznek várhatóan jogosultak a helyi lakásfenntartási támogatásra – de a jogosultak száma sajnos nem 
megbecsülhető, ami a számításoknál nehézséget okoz – és hogy mindezzel az önkormányzat 2011. évi 
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költségvetésének megalkotásakor nem számolhattunk, annak kerete pedig véges. Számításba kell venni 
ugyanakkor azt is, hogy a családok lakáscélú kiadásai megemelkedtek, és emelkedni is fognak a gázár- 
támogatás megszüntetésével. 

A támogatás szabályainál „A” és B” változatban készítettük el a javaslatunkat, ennek részletszabályai az 
alábbiak. 

Az „A” változat esetében részben a korábbi szabályok megtartása mellett csak a jogosultság jövedelmi határát 
emelnénk meg és a támogatás havi mértékét rögzítenénk 2.500.- és 5.000.- Ft közötti összegben. Maradna tehát 
feltétel, hogy a család összes jövedelmének 25%-át meghaladják a lakáscélú kiadások. 

A „B” változat esetében a jogosultság jövedelmi határa emelkedne, a támogatás havi mértéke rögzülne 2.500.- Ft 
és 5.000.- Ft között, a támogatás mértéke pedig a háztartás tagjainak számától függően a rendelet mellékeltében 
meghatározott táblázat szerint a 12 havi lakáscélú kiadás átlagának 15%- 11% között lenne. 

[A Képviselőtestület döntése szerint végül az „A” változat került a rendeletmódosítás szövegébe.] 

Minkét változat esetében a kizáró ok, ha a kérelmezőnek vagy vele egy háztartásban élő közeli 
hozzátartozójának vagyona van. A vagyon fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény értelmező rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni. 

A helyben elismert lakásnagyságon nem változtatnánk, csak pontosításra kerül, hogy lakószobán a lakások és 
helyiségek bérletének és elidegenítésének egye szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény értelmező 
rendelkezéseiben meghatározott helyiséget kell érteni. 

 

A 8. §-hoz 

A változtatásokat a kihirdetés napján 8 órakor hatályba léptetni, és a folyamatban lévő ügyek tekintetében is 
alkalmazni javasolom – tekintettel arra is, hogy a 2010. évi CLXXI. törvény módosításai 2011. szeptember 1-
jével hatályba léptek. 

Tekintettel arra, hogy 2011. évi CVI. törvény értelmében a bérpótló juttatás elnevezése foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra módosul, ez is átvezetésre kerülne a módosítással. 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése második mondata hatályon kívül helyezésre kerülne, mert a szociális ellátások 
mindegyikénél vizsgálni kell a kérelmező vagyoni helyzetét, nem kell külön nevesíteni ellátást. 

 
Marcali, 2011. augusztus 30. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


