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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. február 24. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) rendeletének, továbbá  az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és  
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről  szóló  25/2002. (XII.  12.) számú  rendeletének 
módosítása,  tájékoztatás  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  8/2010.  (II.  15.)  számú 
döntésében foglaltak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Az előterjesztés  előkészítésében  részt  vett:   Kovács  Jánosné  és  Sirsom Irma szociális 
igazgatási ügyintéző, Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!

Enying Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  egyes  szociális  ellátásokról szóló 
14/2000.  (IV.  19.)  rendelete  módosítása  a  beterjesztett  2010.  évi  költségvetési  rendelt-
tervezettel összhangban tartalmaz – jogszabályi feltételeknek megfelelő – módosításokat. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.), továbbá a vonatkozó rendeletek – elsődlegesen a pénzbeli és természetbeni szociális  
ellátások  igénylésének  és  megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet – lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy 
bizonyos ellátási formákat megszüntessen, illetve módosítson. A rendelet-tervezet szerint 
a helyi rendeletben szabályozott ápolási díj 2010. március 01. napjával megszűnne, azzal, 
hogy  a  már  jogerősen  megállapított  jogosultság  tekintetében  2010.  június  30.  napjával 
szűnik  meg  az  ellátás.  Minisztériumi  állásfoglalás,  illetve  Alkotmánybírósági  döntés 
értelmében van szükség a minimum 3 hónapos átfutási időre. 
Az  utóbbi  időszakban  számtalanszor  módosított  Szoctv.  értelmében  a  helyi 
lakásfenntartási  támogatás  kötelezően  adandó  ellátási  forma  a  jogszabályban  rögzített 
feltételeknek  megfelelő  jogosultak  részére.  A  törvény  az  önkormányzatra  bízza  a 
jogosultsági feltételek, eljárási szabályok, és támogatási összeg meghatározását. Azonban a 
törvény keretfeltételeket is meghatároz – biztosítva a jogbiztonság elvének érvényesülését. 
Mindezeket figyelembe véve a módosítás értelmében a helyi lakásfenntartási támogatást 
továbbra is önálló ellátásként nyújtaná az önkormányzat, azonban a mértéke fix összegű – 
2.500,- Ft/hó – lenne, továbbá a kérelem évente kétszer, meghatározott időszakban lenne 
benyújtható, valamint az ellátást 3 hónapra kellene megállapítani, szemben a jelenlegi egy 
évvel.  Természetesen  a  már  jogerősen  elbírált  kérelmek  esetében  a  jogosultság,  a 
döntésben szereplő ideig jár. 
A módosuló rendelkezések mindkét ellátási forma esetében a még jogerősen el nem bírált 
ügyekben is alkalmazandóak lennének.



Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről  szóló 
25/2002. (XII.  12.)  rendelet  módosítása,  szintén  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésének  tervezetével  összhangban  készült,  az  eladásra  kijelölt  ingatlan 
forgalomképessé nyilvánításával.

Fentiekre tekintettel elfogadásra javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés 
mellékletét képező rendeletmódosítás-tervezeteket, melyek elfogadásához az SZMSZ 13. § 
(3) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

Enying, 2010. február 18.

Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
      aljegyző


