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Tisztelt Képviselő-testület!
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) legutóbbi módosítására a 2016. június 23-án megtartott testületi ülésen került sor.
Az eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján a szabályozás további módosítására,
pontosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint (a könnyebb átláthatóság kedvéért a
módosuló rendelkezések félkövér betűvel vannak jelölve):
1.) A Rendelet 1. §-a kiegészítését javasolom az alábbiak szerint:
1/A. § Azon igénylő számára, aki 365 napnál hosszabb ideje megszakítás nélkül
regisztrált álláskereső - és önhibájából nem részesül aktív korúak ellátásában -,
rendszeres települési támogatás nem állapítható meg. Az ebből az okból elutasított
igénylő által újabb kérelem legalább három havi munkaviszony igazolásával egyidejűleg
nyújtható be.
A módosításra azért van szükség, mert abban az esetben, ha valaki 365 napig regisztrált
álláskeresőként nyilvántartott, jogosulttá válik az aktív korúak ellátására, illetve
közfoglalkoztatásba bevonható. A szociális rendszer deklarált célja a kérelmezők lehetőség
szerinti visszavezetése a munka világába, amit a javasolt módosítással ösztönözni szeretnénk.
2.) A Rendelet 6. §-a kiegészítését javasolom az alábbiak szerint:
(8a) Azon személy részére, akinek ápolási támogatásra való jogosultsága az Sztv. 42. §
(2) bekezdés b) pontja alapján azért szűnt meg, mert az ápolást végző személy a
kötelezettségét nem teljesítette, ápolási támogatásra való jogosultság a későbbiekben
nem állapítható meg.
A szabályozás javasolt szigorításának célja az ellátással való visszaélés lehetőségének
kizárása.
3.) A Rendelet 7. § (2) bekezdését az alábbiak szerint javasolom módosítani:
(2) A közgyógyellátási támogatás összege a háziorvos és a gyógyszertár hivatalos
igazolásában szereplő havi rendszeres gyógyszerköltség összege, de maximum 10.000,- Ft/hó.
A módosítás azért indokolt, mert a támogatottak igazolt gyógyszerköltségei jellemzően jóval
meghaladják a rendeletben jelenleg szereplő havi 8000,- forintot. A települési támogatások
bevezetése óta az összeg változatlan, a gyógyszerek ára azonban általában emelkedett.
4.) A rendelet 13. § (2) bekezdésének kiegészítését javasoljuk az alábbiak szerint:
(2) Az eseti jelleggel megállapítható gyógyszertámogatást a gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz beszerzéséhez szükséges összegben kell megállapítani, de a támogatás összege
naptári évenként és családonként a 10.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
A támogatás vényköteles gyógyszerre, illetve gyógyászati segédeszközre állapítható meg.
Írásbeli orvosi javaslat alapján kiskorú gyermek esetében nem vényköteles gyógyhatású
készítményre is megállapítható.

A módosítás a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények támogatással történő
kiváltásának elkerülése érdekében indokolt. Ugyanakkor a gyermekeknek szánt leggyakrabban
használt megfázás elleni, illetve lázcsillapító szerek jellemzően recept nélkül kaphatóak, ezért
kiskorú gyermek esetében a támogatás megállapítása nem vényköteles gyógyhatású
készítményekre is indokolt. A módosítás részeként javasolom kiskorú gyermekekre a külön
kitétel megfogalmazását a rendelet szövegében.
5.) A Rendelet 14. § (2) és (3) bekezdését az alábbiak szerint javasolom módosítani:
(2) A temetési támogatás összege
a) 30.000,- forint
aa) ha a kérelmező egyedül él és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, vagy
ab) ha a kérelmező nem egyedül él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
b) 20.000,- forint
ba) ha a kérelmező egyedül él és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át
bb) ha a kérelmező nem egyedül él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(3a) A temetési támogatás megállapítása iránti igény legkésőbb a halálesetet követő
harmadik hónap utolsó napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A hozzátartozók rendszerint a halálesetet követően rövid időn belül érdeklődnek az
önkormányzati támogatás lehetőségéről, ritka, amikor a rászoruló erről a támogatásról később
értesül. Azonban az időbeli korlátozás más települések helyi rendeleteiben is szerepel.
A temetési támogatás összegének 13.000,- forintról 20.000,- forintra, illetve 26.000,- forintról
30.000,- forintra emelését a temetési szolgáltatás igen magas költségei indokolják.
Egy haláleset mindig nagy anyagi terhet ró a családokra, melyhez képest a jelenleg
megállapítható támogatási összegek már alacsonyak.
6.) A Rendelet 18. § (5) bekezdését az alábbiak szerint javasolom módosítani:
(5) A gyermekvállalási támogatás nyújtása 30.000,- Ft értékű vásárlási utalvány formájában
történik, amit a gyermek megszületését követő 1 éven belül lehet átvenni.
Javasoljuk a gyermekvállalási támogatás összegének 20.000,- forintról történő megemelését a
családok megnövekedő költségei miatt.
A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint:
a) Társadalmi, gazdasági hatásai: A rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok
alapján a rendeletmódosítás célja, hogy a települési támogatások felhasználásának a
hatékonyságát növeljük. A támogatások még koncentráltabban a rászorulókhoz kerüljenek.
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További cél a gyermekes családok, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került személyek
támogatása.
A javasolt változtatások költségvetési hatása a települési támogatások éves keretösszeghez
képest csekély. A gyermekvállalási támogatás összegének emelésével a város megerősíti
társadalmi felelősségvállalását a családok, a gyermekvállalás iránt.
b) Költségvetési hatásai: A megelőző két év támogatott igényléseinek száma alapján a
gyermekvállalási támogatás miatt várható többletkiadás mintegy 1,7 millió forint.
A temetési támogatásnál kifizetésre kerülő többlet szintén az elmúlt két év jogosultjainak a
száma alapján éves szinten 100-200 ezer forint.
Az ápolási díj és a gyógyszertámogatás megállapítási feltételeiben történő pontosításoknak
költségvetési hatásuk nincs.
c) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Rendelkezésre állnak.
f) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A támogatások megállapításának mindennapos tapasztalatai alapján a
módosítás célszerű és indokolt. Egyes támogatások megállapításának feltételeit a napi
gyakorlatban tapasztaltak alapján javasoljuk módosítani, illetve azoknak határozottabb
kereteket szabni. A babautalvány és a temetési támogatás összegének emelése összhangban
van a megfogalmazott célkitűzésekkel, előbbi ösztönzi a fiatalok helyben maradását, az
utóbbi pedig a megadott rászorulói csoportok támogatását erősítené.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása
után hozza meg döntését!

Várp al ota , 2017. november 30.

Campanari-Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
…/2017. (XII. ) önkormányzati
rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatásról és az
egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Azon igénylő számára, aki 365 napnál hosszabb ideje megszakítás nélkül
regisztrált álláskereső - és önhibájából nem részesül aktív korúak ellátásában -,
rendszeres települési támogatás nem állapítható meg. Az ebből az okból elutasított
igénylő által újabb kérelem legalább három havi munkaviszony igazolásával egyidejűleg
nyújtható be.”
2. § A Rendelet 6. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Azon személy részére, akinek ápolási támogatásra való jogosultsága az Sztv. 42. §
(2) bekezdés b) pontja alapján azért szűnt meg, mert az ápolást végző személy a
kötelezettségét nem teljesítette, ápolási támogatásra való jogosultság a későbbiekben
nem állapítható meg.”
3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közgyógyellátási támogatás összege a háziorvos és a gyógyszertár hivatalos
igazolásában szereplő havi rendszeres gyógyszerköltség összege, de maximum
10.000,- Ft/hó.”
4. § A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eseti jelleggel megállapítható gyógyszertámogatást a gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz beszerzéséhez szükséges összegben kell megállapítani, de a támogatás összege
naptári évenként és családonként a 10.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
A támogatás vényköteles gyógyszerre, illetve gyógyászati segédeszközre állapítható meg.
Írásos orvosi javaslat alapján kiskorú gyermek esetében nem vényköteles gyógyhatású
készítményre is megállapítható.”
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5. § (1) A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A temetési támogatás összege
a) 30.000,- forint
aa) ha a kérelmező egyedül él és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, vagy
ab) ha a kérelmező nem egyedül él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át vagy
b) 20.000,- forint
ba) ha a kérelmező egyedül él és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át
bb) ha a kérelmező nem egyedül él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.”
(2) A Rendelet 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A temetési támogatás megállapítása iránti igény legkésőbb a halálesetet követő
harmadik hónap utolsó napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.”
6. § A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyermekvállalási támogatás nyújtása 30.000,- Ft értékű vásárlási utalvány formájában
történik, amit a gyermek megszületését követő 1 éven belül lehet átvenni.”
7. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és 2018. január 2-án hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Várpal ot a, 2017. december 14.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző
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