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Jegyz könyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

Jogi és Szociális Bizottságának 2015. február 23-án (hétf ) 12.30 órai kezdettel megtartott 
ülésér l. 

 
 
Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) 
 
Jelen vannak: Kiss-Kálmán Éva elnök 
             Monostori Zsolt tag 
             Márton Istvánné küls s tag 

   
 

Tanácskozási joggal megjelent:  
  Dr. Markovics Boglárka jegyz  
  Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
   
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet  
   
 
Kiss-Kálmán Éva: Köszöntötte a bizottság megjelent 3 tagját, megállapította, hogy a bizottság 
határozatképes, az ülést megnyitotta. A jegyz könyv hitelesítésére felkérte Márton Istvánné és 
Monostori Zsolt bizottsági tagokat. Szavazást rendelt el. 
 
Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (3 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Márton Istvánné és Monostori Zsolt bizottsági 
tagokat alakszer  határozat meghozatala nélkül választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. 
 
Kiss-Kálmán Éva: A kiküldött napirendi pontokra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett, azt 
szavazásra bocsátotta. 
 
Kiss-Kálmán Éva javaslata alapján a Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazati aránnyal) alakszer  határozat meghozatala nélkül az alábbi napirendi pont 
tárgyalását fogadta el: 
 

Napirendi pontok: 

1.) A feln tt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló új rendelet elfogadása - véleményezés 
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

2.) Egyebek 
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Napirend tárgyalása:  
 
1.) A feln tt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi  
            szabályairól szóló új rendelet elfogadása - véleményezés 
            El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy központi jogszabály változások 
miatt szükséges új szociális rendeletet alkotni, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló törvény tette ezt szükségessé. A legfontosabb 
változás, hogy nagyon sok ellátás megsz nik, a legnagyobb tétel a normatív lakásfenntartási 
támogatás, 110 háztartás volt, ez központi költségvetésb l finanszírozott ellátás volt, ebbe 
minden ellátott belefért. Itt nagyon magas volt a jövedelemhatár, 71.500.- Ft volt az egy f re 
jutó jövedelem. Ez a támogatás teljesen megsz nik, továbbiakban az önkormányzatnak kell 
finanszírozni, erre már nem kap támogatást. Megsz nnek továbbá a helyi közgyógyellátás, 
helyi ápolási díj, rendkívüli élethelyzetben nyújtott önkormányzati segély is új megnevezést 
kap. A helyi ápolási díjjal kapcsolatban jelenleg a törvényi szabályozásban úgy van, hogy a 
juttatás nem jelent biztosítotti jogviszonyt, többen ezért is igényelték ezt az ellátási formát, de 
benyújtottak egy törvény módosítási javaslatot, ennek sorsáról még nincs hír. Korlátozottak az 
önkormányzati források, mivel az adóer  képessége igen jó az önkormányzatnak, nem kap 
támogatást. A feladatfinanszírozás keretében 7,6 millió Ft-al kell elszámolni, igazolni, hogy 
azt szociális célra költötte az önkormányzat. Ez a rendelet tervezet a költségeket tekintve 
óvatosan lett összeállítva. 
 
Kiss-Kálmán Éva: Megkérdezte, hogy a feladat alapú támogatások meg vannak címkézve 
egyes ellátás típusokra? 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Válaszolta, hogy nincsenek megcímkézve. A 
Villányi Mikrotérségnek 4,1 millió Ft-ot ad át az önkormányzat családsegítésre, házi segítség 
nyújtásra. Azért kell óvatosan megállapítani a feltételeket, mert nem lehet tudni, hogy hányan 
fognak egyes ellátásokat igényelni, az ápolási díjnál pedig megállapított támogatásokat pedig 
tovább kell folyósítani. 
 
Kiss-Kálmán Éva: Megkérdezte, hogy eddig a normatív lakásfenntartási támogatás 1 évre 
szólt? 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Válaszolta, hogy eddig 1 évre szólt, most arról volt 
szó, hogy amíg nem lehet az összegeket látni, addig 6 hónapra lenne megállapítva.  
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz : Elmondta, hogy a 2014. évben megállapított 
lakásfenntartási támogatás 1 évre szól, ezek idén eltér  id pontokban „futnak ki”. Ehhez 
jönnek még azok a kérelmek, amiket az új rendelet szerint nyújtanak be. 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy a meglév  támogatásoknál 
ugyanolyan feltételek maradtak mint korábban, az ápolási díjban szorosabb feltételeket 
szabnának, hogy azok vegyék ezt igénybe, akik ténylegesen erre rászorultak.  
 
Márton Istvánné: Elmondta, hogy a tartós betegségnél eddig úgy volt, hogy aki súlyos 
fogyatékkal él , az sem az önkormányzat terhére megy. Alapápolásnak mik lesznek a 
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feltételei? Eddig úgy volt, hogy meg volt határozva, hogy mennyi az egy f re es  jövedelem, 
ez megsz nt? 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy a normatív és az alanyi jogú ellátás 
megmarad, azt továbbra is a járási hivatalnál kell intézni. Az önkormányzat rendelete 
szabályozta a 18 év felettiek, akik nem fogyatékkal él k ellátását, ez az ún. méltányossági 
közgyógyellátás. 
A normatív lakásfenntartási támogatás helyett a lakásfenntartáshoz nyújtott települési 
támogatás lenne az új ellátás; az önkormányzatnak kell tovább folyósítani a meglév  
támogatásokat, illetve meghatározni a feltétel rendszerét. A kiküldött anyagban a.), b.) verzió 
lett megjelölve, a b.) verzió a jelenlegi szabályozást követi, ez finanszírozhatatlan. 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz : Elmondta, hogy eddig a normatív lakásfenntartási 
támogatásnak a 10%-a volt az a költség, ami helyi szinten jelentkezett, ezek kifutnak még az 
év végéig, de ami most kerül megállapításra ennek a költsége teljes egészében az 
önkormányzatot fogja terhelni, ezért ugyanazokkal a feltételekkel az önkormányzat nem tudja 
ezt vállalni a költségvetése terhére. Mindenképpen sz kebb támogatásban kell gondolkodni.  
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy a kiküldött el terjesztésben írt a.) 
verzió, egy sz kebb, áttekinthet bb, könnyebben kezelhet  rendszer, az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 200 %-áig lenne adható ez a támogatás, ez azt jelenti, hogy 57.000 Ft/f  
jövedelem esetén. Ha ezt a rendszert alkalmaznák, akkor kb. 290.000 Ft-ba kerülne ez az 
ellátás az önkormányzatnak havonta. Ezt már tudná az önkormányzat vállalni.  
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz : Elmondta, hogy ha megnézzük az össz szociális 
kiadásokat, akkor a lakásfenntartási támogatás teszi ki a legnagyobb tételt, ugyanakkor a 
legtöbb embert is érint.  
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy ez a támogatási forma jelenleg 110 
háztartást, 145 f t érint. A tervezet szerint 6 hónap id tartamra lenne megállapítva a 
támogatás, a támogatás összege 6.000 Ft-ig terjedne.  
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz : Javasolta, hogy most legyen sz kebbre véve a keret 
összegek meghatározása, a kés bbiekben enyhíteni lehet a szabályokon, de visszavenni már 
nehézkes és problémás. 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy a tervezetben az szerepel, hogy 
els sorban természetbeni támogatásként adható a támogatás, így biztosan nyomon lehet 
követni, hogy oda megy a pénz ahova kell. Ez az önkormányzatnak többletteher, viszont a célt 
jobban el lehet ezzel érni. Beírásra kerülhet a rendeletbe, hogy egyedi elbírálás kérdése, hogy 
a támogatás pénzbeli vagy természetbeni ellátásként nyújtható.  
 
A másik támogatási forma az ápoláshoz nyújtott települési támogatás, mivel ez jogviszonynak 
számított és betegbiztosítást is teremtett, így a Kormányhivatal álláspontja szerint nem lehet 
megszüntetni,  környezettanulmány alapján ha a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, akkor 
lehet felülvizsgálatot kezdeményezni. Jogosultsági feltételek: életvitelszer en közös 
háztartásban él k részére adható. 
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Márton Istvánné: Elmondta, hogy meg kell követelni azt, hogy egy háztartásban éljen az 
ápoló a beteggel. Azoknál a betegeknél, akik a közgyógyellátási támogatásnál a nem 
támogatott gyógyszerekre az OEP nem adja meg a támogatást, azoknak a betegeknek nem 
lehet segélyt adni?  
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : A helyi közgyógyellátási támogatásba valószín leg 
beleférnek, ennek keretében a tervek szerint az önkormányzat köt megállapodást a 
gyógyszertárral és a háziorvos igazolja a rendszeres kiadásokat, e mellett van egy nem 
rendszeres, eseti keret.  
 
Márton Istvánné: Megkérdezte, hogy mi a helyzet azokkal, akiknek a jövedelme például 200 
Ft-al haladja meg a megszabott jövedelemhatárt? 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Javasolta, hogy ha 10 %-al haladja meg a kérelmez  
jövedelme a megszabott határt, akkor különös méltánylást érdeml  esetben megkaphatja. 
Elmondta, hogy az ápolási díj feltétele még, hogy a gondozó keres  tevékenységet nem 
folytathat, ne részesüljön a járási hivatal által nyújtott ápolási díjban, a szoc. törvény el írja a 
vagyonra vonatkozó el írásokat. A tartós beteg 4 órát meghaladó gondozást igényel, ezt a 
háziorvos is igazolja. A támogatási összeg megegyezik a mindenkori költségvetésr l szóló 
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-ával. A folyósítás során bármikor 
környezettanulmánnyal ellen rizhet , a fennállás kétsége esetén felülvizsgálat lehet ségével 
élhet az önkormányzat. Évente egyszeri felülvizsgálat kötelez . 
 
A másik támogatási forma a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás, aki normatív, 
illetve alanyi közgyógyellátási támogatásra nem jogosult, arra vonatkozik. Havi 
rendszerességgel és rendkívüli jelleggel nyújtható a támogatás. A jövedelmi határok nem 
változtak, jogosult az a személy, akinek a családjában az egy f re jutó jövedelme a 
mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át, vagy egyedül él  vagy gyermekét egyedül nevel  
esetén a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, és a gyógyszerköltsége 
legalább az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 30 %-a, ez eddig 
10 %-on volt, ami nagyon alacsonynak számított. A havi rendszeres támogatás 
megállapításának feltétele, hogy a kérelmez  egészségi állapota alapján vélelmezhet  legyen 
a gyógyszerköltség tartósan, legalább 6 hónapig történ  fennállása. A vagyonra vonatkozó 
el írásokat szintén a szoc. törvény szerint kell alkalmazni. A háziorvos a rendszeres 
gyógyszerekr l igazolást állít ki, mely alapján a választott gyógyszertár a költségeket igazolja. 
Eddig úgy volt, hogy az orvos igazolta a gyógyszereket, ezt az önkormányzat megküldte a 
MEP-nek, aki ezt forintosította. Mivel ezután a MEP ebb l kimarad, mert az önkormányzat 
nem kap erre támogatást, ezért egy választott gyógyszertárnak kell igazolni a költségeket, 
akivel az önkormányzat megállapodást köt. A támogatás 6 hónap id tartamra lesz 
megállapítva. A támogatás mértéke a mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén a 
havi rendszeres gyógyszerköltség 50 %-a, minden további esetben a gyógyszerköltség 25 %-
a, de a támogatás összege nem haladhatja meg a havi 12.000 Ft-ot.  
 
Márton Istvánné: Elmondta, hogy ha ezek a költségek teljes mértékben az önkormányzatot 
terhelik, akkor nagyon sokba fog kerülni. Mérlegelni kell, mert nem mindegy, hogy kinek 
mennyi a jövedelme. 
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Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy itt is meg van határozva az egy f re 
jutó jövedelem alapján, hogy ki kaphat támogatást, a nyugdíjminimum 150 %-a, azaz 42.000 
Ft az egy f re jutó jövedelem.  
 
A másik támogatási forma a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás, 
ezt kötelez  szabályozni, a feltétel rendszer egyez  az eddigi átmeneti segély feltételeivel. 
Els sorban természetben lenne biztosítva, alkalmanként 2000-10.000 Ft közötti támogatás 
adható, maximum évi 30.000 Ft. Kérdezte a bizottságot, hogy személyenként vagy 
családonkénti támogatás legyen? 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz : Elmondta, hogy a szoc. törvényben el írt alapfogalmakat 
kell alkalmazni, célszer  lenne háztartást írni.  
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy az el  rendeletben volt egy olyan 
sz kítés, hogy akik rendszeres pénzellátásban részesülnek, azok évi 10.000 Ft támogatást 
kaphatnak. Miért azok vannak b ntetve, akiknek kevesebb a jövedelme? Kérdezte, hogy mi a 
bizottság véleménye err l? 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz : Javasolta, hogy nézzenek utána a szoc. törvényben, hogy 
van-e arra utalás, hogy ezek a támogatások nem min sülnek jövedelemnek. Megkérdezte, 
hogy ezt a támogatás lehet-e rendszeres id szakra megállapítani, például térítési díj vagy 
bérlet fizetésére? Lehetséges, hogy ezt a fajta támogatást meghatározott esetekben nem csak 
egyszer kellene nyújtani, hanem huzamosabb id re megállapított támogatásként, utána kellene 
nézni, hogy m ködik ez más településeken. 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy ehhez a támogatási formához írta be 
a temetési segélyt, ez esetben át lettek emelve változatlanul a feltételek az el  rendeletb l, 
annyi kiegészítést tett a rendeletbe, hogy a támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségeinek a 15 %-a, különös méltánylást érdeml  esetben, ha az eltemettet  
létfenntartását veszélyezteti, a temetési költség 50 %-a.  
 
A másik támogatási forma a gyermek/fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott 
települési támogatás, ez a korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, itt sem változtak a 
jogosultsági feltételek, át lett véve az el  rendeletb l. Ez egy jól m köd  rendszer volt 
eddig is, ezen nem változtatnának. 
 
Az utolsó a köztemetés, ennek a feltételeit a szoc. törvény szabályozza, az eltemettetésre 
kötelest kötelezni kellene arra, hogy megfizesse ennek a költségeit. Az önkormányzat 
rendelete szabályozhatja, hogy bizonyos esetekben mentesülhetne az eltemettetésre köteles a 
megfizetés alól. Elmondta, hogy eddig nem volt alkalmazva az, hogy megfizetésre lett 
kötelezve az eltemettetésre jogosult személy. Beírásra került a jelenlegi rendeletbe egy 
jövedelem határ, mentesül a megfizetés alól az akinek a jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150 % nem haladja meg, valamint a polgármester részletfizetést 
engedélyezhet. 
 
Kiss-Kálmán Éva: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás 
hiányában szavazást rendelt el. 
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A Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal 
az alábbiak szerint döntött: 
 
 
      5/2015.(II.23.) sz. Bizottsági határozat: 
      
      Harkány Város Jogi és Szociális Bizottsága a 
      feln tt korúakra és a gyermekekre vonatkozó 
      szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló új 
      rendelet tervezetét megtárgyalta és javasolja a 
      képvisel -testület részére elfogadásra a rendeletet 
      a tervezettel egyez en. 
 
      Határid : Azonnal 
      Felel s: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 
      
Kiss-Kálmán Éva: Megköszönte a részvételt, kérdés és hozzászólás hiányában az ülést 
bezárta. 
 

K.mft. 
 

 
   Kiss-Kálmán Éva      Dr. Markovics Boglárka 
   bizottság elnöke       jegyz  
 
 
 
 
 Márton Istvánné       Monostori Zsolt 
   jkv. hitelesít                     jkv. hitelesít  
 
 
 
 
 


