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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 
 
S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 
A Képviselõ-testület a 2007. évi költségvetési  koncepciójában megfogalmazta azt az irányt, 
hogy az egyes segélyezési formáknál elõtérbe kell helyezni azokat a megoldásokat, 
amelyeknél nagyobb állami megtérítési hányad biztosított úgy, hogy az ellátottak 
érdekei nem sérülnek. 
 
Ennek figyelembe vételével áttekintésre kerültek a helyi gyermekvédelmi, valamint szociális 
rendeletek támogatási rendszerére vonatkozó fejezetei. 
 
Megállapítást nyert, hogy a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.)KT rendelet fûtési támogatásra vonatkozó  
rendelkezése nem kötelezõ feladat az önkormányzat részére, ennek megfelelõen központi 
forrást sem lehet igénybe venni ennek fedezetére. 
 
Ennek oka a  szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. III. törvény 2004. évi 
XXVI. törvénnyel történõ módosítása, amely 2004. május 1-jétõl lépett hatályba, egységesen 
kezeli a lakásfenntartási és fûtési támogatást. Ezt megelõzõen külön szabályozás 
rendelkezett mind a lakásfenntartási, mind a fûtési támogatásokra, és a támogatásokhoz 
központi támogatást nem lehetett igénybe venni. 
 
2004. május 1-jétõl viszont a normatív lakásfenntartási támogatások esetében, melybe 
beépültek a fûtési költségek is, az önkormányzat a kifizetett támogatások 90 %-át 
visszaigényelheti.  
 
A fentieknek megfelelõen – elsõsorban azt szem elõtt tartva, hogy az ellátottak támogatása ne 
sérüljön, a megállapított összegek ne csökkenjenek – szúrópróba szerûen számításokat 
végeztünk különféle ellátotti csoportok esetében arra vonatkozóan, hogy milyen hatással 
lenne a lakásfenntartási támogatás és a fûtési támogatás összevonása, és a szociális 
törvényben foglaltaknak megfelelõ megállapítása. 
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Fûtési támogatás (6 hónap) Normatív lakásfenntartási 

támogatás (12 hónap) 
Családtípus 

Havonta 
(Ft) 

Éves 
(Ft) 

Önkormányzati 
rész (%) 

Havonta 
(Ft) 

Éves(Ft) Önkormányzati 
rész (%) 

Egyedül élõ 
felnõtt 

5.000 30.000 100 2.500 30.000 10 

Egyedül élõ 
felnõtt 

2.000 12.000 100 2.500 30.000 10 

Egyedül élõ 
felnõtt 

3.000 18.000 100 3.600 43.200 10 

2 felnõtt 3.000 18.000 100 3.600 43.200 10 
1 felnõtt, 1 
gyermek 

3.000 18.000 100 5.400 64.800 10 

1 felnõtt, 1 
gyermek 

3.000 18.000 100 3.400 40.800 10 

2 felnõtt, 4 
gyermek 

2.000 12.000 100 7.700 92.400 10 

 
 
A szociális törvény által meghatározott rendszer bevezetése lehetõvé teszi azt is, hogy a 
rászorultság megállapításához lehetõleg átláthatóbb és igazságosabb szabályozás kerüljön 
bevezetésre, figyelemmel arra is, hogy a túlzott méltányosság miatt sok elmarasztalás érkezik.  
 
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében az önkormányzatnak nem kell új rendeletet 
alkotnia, viszont lehetõség van méltányosságból lakásfenntartási támogatást biztosítani, a 
szociális törvényben meghatározott keretfeltételek mellett, amelyre a rendelet-tervezetben 
teszek javaslatot. 
 
A 2005. évi CLXX. tv. értelmében 2007. január 1-jétõl a rendszeres szociális segélyt nem a 
települési önkormányzat, hanem a jegyzõ állapítja meg.  A rendelkezések értelmében a 
települési önkormányzat rendeletében csak az együttmûködés eljárási szabályait, továbbá a 
beilleszkedési programok típusait és az együttmûködés megszegésének és súlyos 
megszegésének eseteit, valamint az együttmûködési kötelezettség megszegése esetén a 
rendszeres szociális segély csökkentett összegben történõ folyósításának idõtartamát 
szabályozza. Ennek figyelembe vételével szükséges a helyi rendelet rendszeres szociális 
segélyre vonatkozó fejezetének módosítása, illetve hatályon kívül helyezése. 
 
Fentiek alapján terjesztem be a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni, 
valamint személyes gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.)KT rendelet fenti  ellátási formáira, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó eljárási szabályok módosítására vonatkozó javaslatomat, és 
kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet annak megvitatására és elfogadására. 
 
 
Szentes, 2006. január 9. 
 
 
 
 

Szirbik Imre 



 3 

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete …………/2007…….rendelete 
a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó 24/1999. (IX.3.)KT rendelet módosításáról 
 
 

1. § 
 
A Rendelet VIII. fejezetének alcíme a következõképpen módosul: 
 

VIII. Fejezet 
 

Helyi lakásfenntartási támogatás 
 

2. § 
 

A Rendelet 22. §-a a következõképpen módosul: 
 
22. § (1) Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban az 1 fõre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, feltéve, hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.  

(2) Kivételes méltányosságból a rendeletben meghatározott alapterülettõl el lehet térni. 
 

3. § 
 

A Rendelet 23. § (2) bekezdése a következõképpen módosul: 
 
23. § (2) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításához hitelt 

érdemlõen igazolni kell a lakás nagyságát, a háztartás összjövedelmét, valamint azt, hogy a 
lakásfenntartási kiadások körében nincs hátraléka. Az (1) bekezdésben meghatározott 
lakásfenntartási kiadásokat (naptári év elsõ hat havi, vagy második hat havi) összes 
közüzemi számlával, befizetési bizonylattal, szerzõdéssel kell igazolni. A támogatás 
megállapításánál csak az ilyen módon igazolt költségek vehetõk figyelembe.  

 
4. § 

   
A Rendelet 25. §-a a következõképpen módosul: 
 
25. §  A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500,-Ft. 

 
5. § 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejûleg a Rendelet 2. § 
(1) bekezdés i) pontja, 13. §-a, a 14. § (1) bekezdése, 15-16. §-a, 17-18. §-a, 29-30. §-a  
hatályát veszti.  
 
 
                Dr. Sztantics Csaba sk.                                             Szirbik Imre sk.               
 


