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3/2012. (I. 20.)  

 
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

10/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint 
módosul: 
 

1.§ 
 

 A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A lakáscélú kölcsön törlesztéséhez nyújtott támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. A lakáscélú 
kölcsön törlesztéséhez nyújtott támogatásokat az e rendelet 9/A. §- ában foglaltak szerint lehet megállapítani.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 4. § (9) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A jövedelem igazolásához, illetve a jövedelem és vagyonra vonatkozó nyilatkozathoz a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) nem szabályozott esetekben és a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivételével e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványt kell 
felhasználni.” 
 

4. § 
 

A Rendelet 7/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására az Szt. 33-34.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 7/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(5) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja Marcali Kirendeltségénél (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) kéri az álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vételét, valamint köteles a Munkaügyi Központtal együttműködni.”   
 

6. § 
 

A Rendelet 7/A. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



– 2 – 
 

 
„(9) A Munkaügyi Központ a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy számára a Szociális és 
Egészségügyi Központtal (a továbbiakban: SZESZK) történő együttműködést előírhatja.”  
 

7. § 
 
A Rendelet 7/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy” 
 

8. § 
 
A Rendelet 7/E. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„7/E. § 
 

(1) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában 
akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerinti védelembe vett gyermek él. 

(2) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy családjában él-e az (1) 
bekezdésben meghatározott gyermek. Amennyiben a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás folyósítás alatt vesznek védelembe a kérelmező családjában gyermeket, erről a tényről 15 napon belül 
köteles nyilatkozni. 

(3) A jegyző a gyámhatóság írásbeli véleménye alapján dönt arról, hogy indokolt-e és mekkora arányban a 
rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetben történő nyújtása, és erről a 
rendszeres szociális segélyben és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt írásban tájékoztatja. 

(4) Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. 

(5) Természetbeni ellátás különösen: az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.” 

 
9. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 31/A. § (1) bekezdésének „24 hónapon” szövegrész 
helyébe a „48 hónapon”, a Rendelet 31/A. § (2) bekezdésének „6 hónapon” szövegrész helyébe a „24 hónapon” 
szövegrész lép. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 3. § (1) bekezdésének 
„lakásfenntartási támogatás” szövegrésze, a Rendelet 3. § (5) bekezdés c) pontja, a 3. § (6) bekezdésének 
„lakásfenntartási” szövegrésze, a Rendelet 5. § (1) „lakásfenntartási támogatás” szövegrésze, a 7/A. § (2)-(4) 
bekezdése, a Rendelet 8. és 9. §-ai, a Rendelet 21. §-ának „helyi autóbusz- közlekedés utazási költségeinek 
biztosítása” szövegrésze. 
 
 
 

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.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
3/2012. (I. 20.) 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) a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) több jogszabályban történő módosítása 
miatt kell az alábbiak szerint módosítani. 

1-2. § 

A Rendelet 3. § szakaszában tekintettel arra, hogy a lakásfenntartási támogatás helyi, települési önkormányzat 
által megállapítható formája megszűnt, a kérelmek elbírálása jegyzői hatáskörbe került, az adósságkezelési és a 
lakáscélú kölcsön törlesztő részletéhez nyújtott támogatás iránti kérelem benyújtásának folyamatossága és 
utóbbi, mint a települési önkormányzat hatáskörében lévő támogatás folyósítási időtartamának pontosítása 
történik meg. 

3. § 

A szociális ellátásokra való jogosultságok jövedelmi és vagyon feltételeinek vizsgálatánál a 63/2006. (III.27.) 
Korm. rendeletben nem szabályozott esetekben a Rendelet 1. mellékletében foglalt nyilatkozatot kell alkalmazni. 

 

4. § 

Ez a szakasz jogszabály-szerkesztési szabály változása miatti módosítás. Hatályon kívül helyezésre kerülnek 
(lásd: 9. §) az aktív korúak ellátásának jogosultsági feltételeit szabályozó szakaszok, és merev hivatkozással az 
Szt. vonatkozó rendelkezései kerülnek beidézésre.  

 

5. § 

A Marcaliban illetékes állami foglalkoztatási szerv elnevezésének változása indokolja a módosítást. 

 

6. § 

A hatályon kívül helyezésre kerülő, ezt megelőző szakaszok rendelkezései miatt a SZESZK rövidítés kifejtése, a 
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nevesítése történik meg a módosított szakaszban. 

 

7. § 

Az Szt. azon aktív korúak ellátására jogosult személyek számára, akiknek rendszeres szociális segélyt 
folyósítottak, módosította az egyik jogosultsági feltételt. Így a korábbi az Szt. 37. § (1) korábbi b) pontja („az 55. 
életévét betöltötte”) helyébe „a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti” szöveg lépett.  

8. § 
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A természetben nyújtható ellátások közé bekerült a rendszeres szociális segély mellé az Szt. 47. § (1) a) 
pontjában bekövetkezett módosítása miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is. Az Szt. 47. § szakaszának 
felhatalmazása alapján ennek szabályait, - amelyek nem változtak a korábban a rendszeres szociális segély 
természetbeni formában történő nyújtásának szabályaihoz képest- tartalmazza a módosító szakasz. 

 

9. § 

A változtatásokat a kihirdetést követő napon javaslom hatályba léptetni. A szakasz átvezeti az Szt. 55/B. § (2) és 
(3) bekezdésének az adósságkezelési szolgáltatást érintő azon módosítását, hogy a szolgáltatásban annak 
lezárásától számítva 24 hónap, míg az úgynevezett szankciós megszüntetése esetén a megszüntetésétől számított 
48 hónap elteltével lehet ismételten bekerülni.   

A hatályon kívül helyező rendelkezések a lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe kerülése, illetve a helyi 
lakásfenntartási támogatás megszűnése, valamint a helyi autóbusz közlekedés szünetelése miatt a Rendelet 21. §- 
ában a természetben nyújtható ellátások módosulása miatti változásokat tartalmazzák. 

 
Marcali, 2012. január 13. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 

 


