
A 3. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  

szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A szociális rendeletünk 22. § (3) bekezdését a Képviselő - Testület a 2013. augusztus 1. napján 
tartott ülésén módosította az alábbiakra:  
 

„(3)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § 
(1) bekezdés d) pontja szerint jogosult aktív korúak ellátására a 45-50%-os 
egészségkárosodást szenvedett személy, melyet a Nemzeti Rehabilitációs Hatóság, 
vagy annak jogelődje által kiállított dokumentummal kell igazolni.”  

 
Ezen (3) bekezdés módosítását javaslom azzal, hogy az egészségkárosodás mértéke 40-50%-os 
egészségkárosodást szenvedett személy részére lehessen megállapítani a rendszeres szociális 
segélyt.  
Most is vannak olyan FHT-ban részesülők, akikre ezen bekezdés nem alkalmazható, mivel 
egészségkárosodásuk 40-42% körüli.  
Őket viszont már a munkaügyi központ törli a nyilvántartásából – egészségügyi helyzetük miatt 
– ha letelik az egy év és ezalatt egy hónap munkaviszonnyal kell rendelkezniük, valamint a 
munkaügyi központ sem lehet hogy törölje a nyilvántartásából, csak akkor kaphatják tovább az 
FHT-t.  
 
Ezt figyelembe véve fontosnak tartom azt, hogy a szociális rendeletünket akként alakítsuk, hogy 
ezeknek az embereknek segítséget nyújtsunk abban, hogy a rendszeres szociális segélyre (RESZ) 
való jogosultságuk meglegyen. A RESZ önkormányzati önereje 10%, míg az FHT-é 20%. 
Mindkettőre állami támogatást kapunk 80, illetve 90%-ot.  
 
Hatásvizsgálat:  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Lakossági segítségnyújtásra és törvény végrehajtására került előterjesztésre.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nincs.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
 



Nincs.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Törvényi előírás, lakossági igény.  
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
Rendelkezésre állnak.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Rendelet-tervezet szerint.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Rendelet-tervezet szerint.  
 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. szeptember 10.   
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


