
 
 
 
 
 

M e g h í v ó 
 
 
 
 
A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2014. május 9-én 

(pénteken) 14.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. 

 
 
Az ülés helye: Faluház 
 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Szociális tárgyú kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

Előadó: Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó 
 

2.) Előterjesztés a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 
 

3.) Előterjesztés nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 
 

4.) Egyebek (Idősek Otthonháza lakásbérlet kiírása) 
 
 
 
 
S z e n t k i r á l y, 2014. május 7. 
 
 
 
 
                                              
                  polgármester 



Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2014. április 3-i ülésére 
 
2. napirendi pont 

Tárgy: 6/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról módosítása  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendeletünk módosításának célja, hogy a szociális ellátások megállapításánál a jövedelmi 

viszonyok egységesebben kerüljenek figyelembe vételre. Legtöbb ellátás esetén a legalacsonyabb 

jövedelmi határnál a nyugdíjminimum 150%-át határozza meg a szociális és törvény és a helyi 

rendeletünk.  

A méltányossági ápolási díjnál a jelenlegi szabályozás szerint az a hozzátartozó jogosult ápolási 

díjra, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre 

eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 120%-át, egyedül élő esetén  a 

150%-át. 

Ezen jövedelem határokat javasoljuk módosítani a 120%-ot 150%-ra, egyedül élő esetén pedig a 

150%-ot 170%-ra. Az öregségi nyugdíjminimum 2008. január 1. napja óta 28.500- Ft, azóta nem 

változott. A méltányossági ápolási díjnál a 120 % (34.200 Ft.) , 150%-a (42.750.-Ft) annyira 

alacsony egy főre eső jövedelmet jelent, amelyet életszerű emelni. A méltányossági ápolási díjat a 

települési költségvetésből fedezzük. Ezen emelkedést még biztonsággal tudjuk vállalni.  

Az önkormányzati segélynél a 20.000.-Ft és 30.000.- Ft. a temetési segély összege, de egy korábbi 

tévedés esetén a magasabb jövedelműek (egy főre eső jövedelem nyugdíjminimum 300%-a) kapták 

a magasabb összeget, az alacsonyabb jövedelműek (egy főre eső jövedelem nyugdíjminimum 150 

és 200%-a) pedig az alacsonyabb 20.000 Ft –os összeget. Ezen tévedést korrigáljuk a módosítási 

javaslatunkkal és a jövedelemhez arányosítjuk a támogatás összegét. 

 

Szentkirály, 2014. május 9. 

               Tisztelettel: 

 

Szabó Gellért 

 polgármester 

INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

Az áplási díj és önkormányzati segély feltételeinek helyi szintű meghatározása.   

Részletes indoklás 

1. §-hoz 

 

A rendeletben az egy főre eső jövedelmi határokat kívánjuk módosítani. 

2. §-hoz 

 

A Rendeletben az önkormányzati segély összegét arányosítjuk  az egy főre eső jövedelmehez. 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a …./2014 .(V.08.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet hatálya kiterjed a szentkirályi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 

az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében valamint az Szt. 7. §-ában meghatározott személyekre.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Szükséges a költségvetési egyensúly fenntartása. 

 

3. Környezeti hatások 

 

Nincs. 

 

4. Egészségi következmények 

 

A rendeletnek közvetlen egészségi következményei nincsenek.  

  

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosításával az adminisztratív terhek nem változnak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

LXXV. törvény 6.§-a előírja, hogy a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. 

december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének rendjét. 

 

7. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

 

Szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a meglévőkön túlmenően nem szükségesek.  

 

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 6/2011. (VIII.30) önkormányzati rendelet  

a helyi szociális ellátásokról módosítása 

 

 

1.§ 

 

A R.  8. §-ában a „120 %”  helyébe „150%” , a „150”  helyébe „170 %” szöveg lép. 

 

2. § 

 

A R. 9. §-a (7) bekezdésében a „20.000.- Ft” helyébe „30.000._Ft.” lép, a „30.000. Ft.” helyébe 

„20.000.-Ft” lép.  



3. § 

  
(1) Ez a rendelet 2014. május 9. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell. 

  

  

             Szabó Gellért                                                                        dr. Lajos Krisztina 

             polgármester                                                                                  aljegyző 

  

Kihirdetési záradék: 

 

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került:  

 

Szentkirály, 2014. május 9.                                              

                                                                                                    dr. Lajos Krisztina  

                                                                                                            aljegyző 



 
3. napirendi pont 
A rászorult gyermekek nyári étkeztetésének állami támogatásáról idén is megjelent a miniszteri 
rendelet (20/2014-es EMMI rendelet). Eszerint pályázhattunk volna a nyár folyamán legalább 44 
munkanapon keresztül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi 
egyszeri melegétkeztetéséhez adagonként 440.- Ft támogatásra. Ez az összeg gavallérosnak 
tekinthető a saját 254.- Ft-os iskolai ebéd térítési díjunkhoz képest (sőt az egész napos étkeztetés 
térítési díja is csak 390.- Ft), ám a támogatás realizálása terén vannak izgalmas feltételek. 
Közöttük az, hogy esetünkben a jogosulti körbe tartozó gyermekek 50 %-ára igényelhetjük a 100 
%-os támogatást, az ezen felüli gyermekek esetében már csak 50 % jár. A teljes költségnek ez 
így a 75 %-a lenne. Van azonban egy további rendelkezés, miszerint „a miniszter legalább a 
települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg 27 %-ának 
megfelelő összegű támogatást állapít meg”. Magasabb összegű támogatás akkor igényelhető, ha 
az étkeztetéshez szabadidős programot is biztosítunk, vagy akkor is, ha nagyobb arányú saját 
forrást vállalunk. A szabadidős program mibenléte azonban nincs részletezve a rendeletben, és 
az elszámolásnál derülhet ki, hogy ötperces mesefilm elegendő-e, vagy egész napos műsor kell, 
de az sem tudható, hogy a 27 %-ot mennyivel haladja meg az emelt támogatás. 
Számításaink szerint a helyi jogosultak kb. 60 %-ának bevonása esetén 1.200 e Ft-ba kerülne a 
teljes program, ebből biztosan csak 235 ezer forintra számíthatnánk, ez pedig a költségek 20 %-a. 
A pályázatot a fentiek miatt nem nyújtottuk be. 
Javaslom viszont, hogy a gyermekjóléti szolgálat és az oktatási intézmények bevonásával mérje 
fel a jegyző a nyári időszakban étkezési gondok miatt veszélyeztetett gyermekek körét, a 
képviselő-testület pedig határozzon meg egy összeget, amelyből ezeknek a gyermekeknek a napi 
étkezését tízórai + ebéd ingyenes biztosításával felvállaljuk. Erre a célra 440 ezer forint 
elkülönítését javaslom, ami 332.- Ft-os térítési díjjal számolva 30 gyermeken segítene. 
 
4. napirendi pont 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az Idősek Otthonházának 5. számú lakás bérleti jogára a 
szokásos tartalommal írja ki a pályázati felhívást (csak szentkirályi lakcímmel rendelkező 60 éven 
felülieknek, 200 Ft/m2/hó lakbérért.  
 
S z e n t k i r á l y, 2014. május 7. 
 
 
 
                                              
                  polgármester 


