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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2021. (I. 29.) önkormányzati 

rendeletével szabályozza a szociális ellátásokat.  

A hatályos rendelet 9. §-a szabályozza a települési létfenntartási támogatásra vonatkozó 

szabályokat, a 9. § (6) bekezdése pedig a rendkívüli méltánylást érdemlő esetben történő 

polgármesteri juttatás jövedelemhatárait.  

 

A hatályos szabályozás értelmében: 

 

„(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb kettő 

alkalommal a polgármester is megállapíthat települési létfenntartási támogatást az alábbi 

jogosultsági feltételek fennállása esetén: 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 37.050 Ft összeget, 

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 42.750 Ft összeget, 

c) 65 év feletti személyekből álló kétfős háztartás esetében az egy főre jutó havi jövedelem 

meghaladja a 48.450 Ft összeget, 

d) 65 év feletti, egyedül élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 

64.125 Ft összeget. 

Az a)-d) pontok esetében a támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra 

a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés 

alapján a támogatás mértéke a 30.000 Ft összeget nem haladhatja meg.” 

 

Javaslom, hogy rendkívüli méltánylást érdemlő esetben legyen felső jövedelemhatár, az 

alábbiak szerint: 

 

„(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb kettő 

alkalommal a polgármester is megállapíthat települési létfenntartási támogatást az alábbi 

jogosultsági feltételek fennállása esetén: 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 37.050 Ft összeget, 

de nem éri el a 80.001 Ft összeget, 

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 42.750 Ft összeget, de 

nem éri el a 80.001 Ft összeget, 

c) 65 év feletti személyekből álló kétfős háztartás esetében az egy főre jutó havi jövedelem 

meghaladja a 48.450 Ft összeget, de nem éri el a 80.001 Ft összeget, 

d) 65 év feletti, egyedül élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 

64.125 Ft összeget, de nem éri el a 100.001 Ft összeget. 
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Az a)-d) pontok esetében a támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra 

a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés 

alapján a támogatás mértéke a 30.000 Ft összeget nem haladhatja meg.” 

 

Javaslom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

alábbiak szerint módosítja a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (I. 29.) önkormányzati 

rendelet 9. § (6) bekezdését: 

 

„(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente 

legfeljebb kettő alkalommal a polgármester is megállapíthat települési létfenntartási 

támogatást az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén: 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 37.050 Ft 

összeget, de nem éri el a 80.001 Ft összeget, 

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 42.750 Ft összeget, 

de nem éri el a 80.001 Ft összeget, 

c) 65 év feletti személyekből álló kétfős háztartás esetében az egy főre jutó havi 

jövedelem meghaladja a 48.450 Ft összeget, de nem éri el a 80.001 Ft összeget, 

d) 65 év feletti, egyedül élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 

a 64.125 Ft összeget, de nem éri el a 100.001 Ft összeget. 

Az a)-d) pontok esetében a támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül 

megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését 

követően. Egyedi mérlegelés alapján a támogatás mértéke a 30.000 Ft összeget nem 

haladhatja meg.” 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítását a soron következő testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bencze Imre polgármester 

 

 

Segesd, 2022. szeptember 14. 

 

        Bencze Imre 

        polgármester 

 

 

 

 


