
 

 

9. sz. előterjesztés 

 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„6. § 

Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 

hányadosával.” 

2. § 

(1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az egy főre számított családi 

jövedelemhatár nem lehet magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 

200%- ánál.” 

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (3) 

bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

[A (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételtől a kérelmező számára kedvezőbb módon a 

képviselő- testület eltérhet különösen:] 

„f) a kérelmező által lakott lakásban a fűtéshez kapcsolódó” 

(kiadások miatt benyújtott kérelem esetében.) 

3. § 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 23. §-a a 

következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Sávoly Község Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 9/2022.(VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 17/2022. (XI.25.) 
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önkormányzati rendeletével módosított 6. § szakaszát és 15. § (3) bekezdés f) pontját a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Végső előterjesztői indokolás 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(VI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 17/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(VI. 30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) módosítását az indokolja a nyugellátások mértékének emelkedése, ami miatt 

az egyes pénzbeli szociális ellátások esetén a jövedelmi jogosultsági határt meghaladó ellátással 

rendelkezők elesnének az egyébként a megélhetésüket könnyítő és lakhatási biztonságukat 

elősegítő önkormányzati támogatásoktól. 

Fentiek miatt javaslom, hogy az Ör. módosításaként a települési lakhatási, valamint a rendkívüli 

települési támogatás esetében a jövedelmi jogosultsági határt emeljük. 

Az Ör. módosítása indokolt abból a szempontból is, hogy a gázár emelkedése miatt a gázszámla, 

illetve az ennek (akár részbeni) kiváltásra szolgáló egyéb fűtési módokkal összefüggő rendkívüli 

települési támogatási kérelem esetében a képviselő- testület még a megemelt jövedelmi jogosultsági 

határtól is eltérhessen, amennyiben az adott élethelyzet azt megkívánja. 

Javaslom, hogy a rendelet módosítása a kihirdetését követő napon lépjen hatályba. 

A Rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni és javaslom a módosítás 

alkalmazását a folyamatban lévő ügyekre is elrendelni. 

  

Marcali, 2022. november 17. 

  

                                                                                                              Bödőné dr. Molnár Irén 

                                                                                                                   címzetes főjegyző 
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4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet 

címe: 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) 

önkormányzati rendelet 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy a 

megemelkedett nyugdíjak miatt a 

települési lakhatási, valamint a 

rendkívüli települési támogatás 

jövedelmi jogosultsági feltételeit 

kedvezően módosítsa. 

tervezett szociálisan nehéz helyzetbe 

került családok, személyek 

támogatása 

tervezett nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

a települési lakhatási támogatásra jogosult, alacsony nyugdíjjal rendelkező kérelmezők egy része a támogatástól a nyugdíjak előre nem várt, csekély 

összegű emelése miatt elesik. A lakások fenntartásával kapcsolatos, illetve a gyógyszer költségek, továbbá a megélhetési költségek az infláció nem várt 

mértékű emelkedése okán jelentősen megnőttek, ezért a támogatás a megemelt nyugdíjra jogosultak számára is indokolt, ezért a jövedelmi jogosultsági 

feltételt emelni javasoljuk. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

több, szociális rászorult személy nem lenne jogosult a támogatásra. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 


