GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. december 14- i ülésére

Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásoh·ól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 312015. (1106.) számú
önkonnányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szociális törvény) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, valamint a 312015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a
pénzbeli és a természetben nyújtható ellátások körét.
2015. március l-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek
részére települési támogatást nyújt helyi szociális rendeletében szabályozott keretek között,
saját költségvetésének terhére. A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső
jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.
A 312015.(11.6.) számú önkormányzati rendeletünk 5. §-a szabályozza azokat a feltételeket,
melyek fennállása esetén önkormányzatunk települési támogatásként ápolási díjat állapít meg
az alábbiakban részletezett szabályozás alapján:
„ Települési támogatásként ápolási díj állapítható meg méltányosságból azon

kérelmező

részére, ald 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozó személy ápolását, gondozását
végzi, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át és vagyonnal nem
rendelkezik.
Települési támogatásként ápolási díj olyan jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozó
részére kerülhet megállapításra, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az
/]/bekezdésben megállapított értékhatárt, és a tartósan beteg személy ápolását csak úgy tudja
biztosítani, hogy bejelentett munkaviszonyát a kérelem benyújtásakor meg kellett szüntetnie.
Az erről szóló munkáltatói igazolást a kérelemhez mellékelni kell.
A kérelemhez mellékelni kell a 4.§ (2) bekezdésében foglaltakon túl a háziorvos igazolását
arról, hogy az ápolt tartósan beteg és önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós
felügyeletre és ápolásra szorul.
A jogosultság feltételeit a Közigazgatási és Szociális Iroda évente egyszer felülvizsgálja.
Egyesített Szociális Intézmény munkatársai évente ellenőrzik az ápolási díjban
személy gondozási kötelezettségének teljesítését az ápolt tartózkodási helyén,
melyről az önkormányzatot írásban tájékoztatják.

A

Gödöllői

részesülő

Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást
követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének
kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
Amennyiben az ápolást nyújtó személy az ápolás, gondozás alapvető követelményeinek nem
tesz eleget, továbbá az ápolt háziorvosának, illetve kezelő orvosának utasításait nem tartja be,
az ápolási díj megszüntetésre kerül. Az ápolt személy halála esetén a települési támogatás a
haláleset hónapját követő hónap utolsó napjáig folyósítható.

Családonként egy személy részesülhet ápolási díjban. Nem állapítható meg ápolási díj, ha a
kérelmező az ápolt személlyel tartási, vagy életjáradéki szerződést kötött.
A havonta rendszeresen települési támogatásként nyújtott ápolási díj összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legldsebb összegének 80 %- a.
Önkormányzatunk a fentiekben részletezett szabályok alapján 2015. március 1-e óta folyósít
települési támogatásként ápolási díjat. Az elmúlt évek tapasztalata alapján gyakran fordultak
olyan kérelmezők önkormányzatunk felé a támogatás megállapítása érdekében, akik
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem minimális mértékben ( 1 OOO.- tó! 5000.-Ftig) meghaladta a rendeltünkben meghatározott értékhatárt.
Ezen kérelmezők tartósan beteg hozzátartozójuk ápolását biztosítják, saját jogon
jövedelemmel nem rendelkeznek, házastársuk vagy élettársuk jövedelme figyelenibevétele
miatt nem volt lehetőség a támogatás megállapítására, azonban a szociális rászorultságuk
fennállt.
Az elmúlt években olyan személyek is kérelmezték az ápolási díj megállapítását, akik szintén
jövedelemmel nem rendelkeznek, mert évek óta ápolják tartósan beteg hozzátartozójukat.
Ezen kérelmezők gyalaAan nem tudnak munkaviszonyt megszüntető iratot bemutatni, mivel
gondozási kötelezettségük miatt hosszabb ideje nem tudtak munkát vállalni.
A fentiekre tekintettel javaslom az önkormányzati rendeletünk 5. §-át az alábbi bekezdéssel
kiegészíteni:
„A települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítása esetén az 111 bekezdésében
meghatározott jövedelemhatár, valamint a 121 bekezdésében előírt munkaviszonyt megszüntető
irat bemutatása tekintetében a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.
A 312015. (Il 6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket,
melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt.
Ajelenlegi rendeleti szabályozás 6.§ 111 bekezdése alapján:
Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban
pénzbeli, vagy természetbeni formában :
a.)elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
b.)gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
c.)azon állampolgár részére, a/dnél valamely társadalombiztosítási ellátás
megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származikjövedelme
d.)büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
e.)gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához,ruházat pótlásához,
f }gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához, 100%-os térítésmentesség
adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, 50%-os térítésmentesség
adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legldsebb összegének 13 0 %-át.
g.)tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
h.}tüzelőanyag vásárlásához
i.)létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,

amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legldsebb összegének 15 0 %-át egyedülálló esetén a 200 %-át,
}.)közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló
tartozása nem haladja meg a 100. OOO, - Ft-ot,
k.)temetkezés költségeihez
!.)étkezési térítési díj hátralékhoz.
amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át egyedülálló esetén a 250 %-át,
A rendldvüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely
legfeljebb évente 4 alkalommal nyújtható háztartásonként.
A jelenlegi rendeleti szabályozás alapján a 6. §. 111 bekezdés f, j., k., l., pont kivételével a
rendkívüli települési támogatás megállapításánál a jövedelemhatár családban az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 0 %-a (42. 75 0, - Ft), egyedülálló esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a (57.000,- Ft).
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a fentiekben megjelölt
jövedelemhatár rendkívül alacsony.
A szociálisan rászorult, önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe került kérelmezők
jövedelme több esetben meghaladta a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt, ezért csak
kivételes méltányosság gyakorlásával van lehetőség a támogatásukra.
Javasolom, hogy rendkívüli települési támogatás igénylése esetén az étkezési támogatás
kivételével a vizsgálandó jövedelemhatár család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-a (57.000,- Ft), illetve egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legldsebb összegének 250 %-ában (71.250,- Ft) legyen meghatározva.
Az étkezési támogatás olyan gyermekek/családok részére jelent nagy segítséget, akik a
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak, azonban szociális körülményeik miatt az
étkezési térítési díj megfizetése nehézséget jelent számukra.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (Gyvk.) jogosító értékhatár jelenleg családban
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, 37.050,- Ft/fő/hó, egyedülálló
szülő, ill. tartósan beteg gyermeket nevelő család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 140 %-a, 39.900,-Ft/fő/hó.
2018. január 01-tó1 a Gyvk. értékhatára is emelkedni fog, családban az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 135 %-a, 38.475,- Ft/fő/hó, egyedülálló szülő, ill. tartósan
beteg gyermeket nevelő család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
145 %-a, 41.325,- Ft/fő/hó lesz.
.Javaslom, hogy a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési
jövedelemhatár esetén legyen lehetőség a jövőben:

támogatásához

az alábbi

„ gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához, 100%-os térítésmentesség adható, ha
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42. 750,- Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (51.300,- Ft)."

A fentiekben részletezett támogatás mértékére a Közigazgatási és Szociális Iroda, valamint a
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti központ szakembereiből álló munkacsoport
tesz javaslatot a kérelmező szociális körülményeinek,jövedelmének megismerését követően.
Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a rendkívüli települési támogatás segítséget
nyújthat a kérelmező számára egyszeri gyógyszer, élelmiszer, ruházat beszerzésére, elmaradt
számla kifizetésére.
Javaslom továbbá, hogy rendeletünkben rögzített szabályozás alapján
a jövőben
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy települési támogatására
kamatmentes kölcsön nyújtásával is legyen lehetőség maximum 6 év fittamidővel. Javaslom,
hogy a kölcsön összegének megtérüléséig a kérelmező ingatlanára jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre,amely biztosíték arra,hogy a kölcsön összege önkormányzatunk részére
megtérüljön. Kamatmentes kölcsönt ldzárólag egyedi elbírálás alapján javaslom
megállapítani a kérelmező jövedelmének és életkörülményeinek teljes mértékű feltérképezését
követően.

Afentiekre teldntettel a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a módosított rendelet tervezetet,
és kérem az abban foglaltak elfogadását.

Gödöllő,

2017. december „ ...

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

........ .. .12017. (. ......) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 312015.(11.6.)számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Gödöllő Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi IIL törvény 132.§ (4) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.§-ában kapott felhatalmazás valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. 111 bekezdés 8. és
8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. (1) A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 312015. (II 6.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„ (11) A települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítása esetén az (1)

bekezdésben meghatározott jövedelemhatár, valamint a (2) bekezdésben előírt munkaviszony
irat bemutatása tekintetében a Polgármester kivételes méltányosságot
gyakorolhat. "
megszüntető

2.§. A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„/ 11 Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban
pénzbeli, vagy természetbeni formában :
a.)elemi kár esetén,
b.)gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
c.)azon állampolgár reszere, aldnél valamely társadalombiztosítási ellátás
megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
d.)büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
e.)gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához,ruházat pótlásához,
f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához, 100%-os térítésmentesség
adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 50%-os térítésmentesség
adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,
g.)tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
h.)tüzelőanyag vásárlásához,
i.) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
}.)közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló
tartozása nem haladja meg a 100. OOO,- Ft-ot,
k.)temetkezés költségeihez,
l.) étkezési térítési díj hátralékhoz,
amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át egyedülálló esetén a 250 %-át,

(2) A rendelet 6.§-a új 1171 bekezdéssel egészül ki:
,,1171 Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható,
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérehnező esetén, amennyiben havi
rendszeres pénzellátásban részesül, maximum 6 év időtartamú futamidővel. A kamatmentes
kölcsön összege és futamideje egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a kérelmező
jövedelmének és életkörülményeinek teljes mértékű feltérképezését követően, amelynek
megtérüléséig a kérelmező ingatlanára jelzálogjog kerül bejegyzésre.

3.§. E rendelet a ldhirdetés napján lép hatályba, és hatályba lépést
veszti.

Gödöllő,

2017. december

Dr. Gémesi György
polgármester

követő

napon hatályát

„ ....... „

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

