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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2009. szeptember 23.-i és 2009. november 25.-ülésén az 
átmeneti segélyezés változtatására érkezett javaslat. Az átmeneti segélyezés a 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
szerint „45. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében 
meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti 
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható.” A törvény értelmében az átmeneti segélyezés tehát a létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzethez köthető. A módosítási javaslatok e gondolatmenet köré 
írhatóak. Fontos szempont, hogy a segélyre szorulók kapjanak segítséget, úgy, hogy 
a település költségvetését ne terheljék meg túlságosan.  

 
 
 

 
Részletes indoklás: 
 

1,) Az átmeneti segély egy főre számított havi jövedelem korlátját adná meg a 
nyugdíj minimumhoz képest. Családban élők esetében 34.200,- Ft, egyedülállók 
esetében pedig 42.750,- Ft összegben. A szociális törvény - „45.§.(2) Az átmeneti 
segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi 
családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 
150%-ánál alacsonyabb nem lehet.” – 28.500,- és 42.750,- forint összeghatárt állapít 
meg alsó korlátként. 
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2,) Az átmeneti segély legkisebb összege változatlanul 3.000,- Ft lenne, ugyanakkor 
a legmagasabb összege 7.000,- Ft-re módosulna. Fontos megjegyezni, hogy a 
különleges élethelyzetek esetében ezen összeg 15.000,- Ft lenne. Az éves átmeneti 
segély 20.000,- Ft-re változna, viszont a különleges méltánylást érdemlő esetekben 
30.000,- Ft  lenne. 

 
3.) Egy új bekezdéssel egészülne ki a 22.§-s, mely a különleges élethelyzeteket 
kivéve az átmeneti segélyezést egyedévenként egyre korlátozná.  

 
 

4.) a rendelet egy új 22/A.§.-sal egészülne ki, mely a rendkívüli élethelyzettel 
kapcsolatos átmeneti segélyezésre vonatkozna. A rendelkezés szerint a rendkívüli 
élethelyzeteket igazolni kellene, mely alapján egy magasabb egy főre eső jövedelem 
esetében is jogosultságot lehetne szerezni, valamint a 2.) pontban leírt nagyobb 
támogatási összegeket lehetne odaítélni. Fontos korlát lenne ugyanakkor, hogy e 
szabályok szerinti támogatást legfeljebb évente kétszer lehetne igénybe venni. 
 
5.) Az átmeneti segélyezéshez kapcsolódóan  a szociális kölcsön szabályaiból 
törlésre kerülne a  „vagy ha a szennyvízcsatorna-, illetve a vízhálózatra önerejéből 
rácsatlakozni nem tud és - ez utóbbi esetben - engedélyes tervekkel rendelkezik,” 
szövegrész. Ebben az esetben a szociális kölcsön nyújtásának lehetősége a 
szociális törvény szellemiségének megfelelően csak a közüzemi számlák 
kifizetésével kapcsolatos gondokkal küzdő személyek megsegítésére maradna. 
Fontos megjegyezni, hogy a szennyvíz rákötés már elég magas, így további 
ösztönzésre nincs szükség, valamint az elmúlt három évben ilyen indokkal kölcsönt 
nem kértek.  
 
6.) A 6.§. a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazná. A fentiekre figyelemmel 
javasolom a helyi szociális rendelet módosításának elfogadását: 

 
 
 
Őcsény, 2009. december 10. 

Pollák Csaba 
Jegyző 
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Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
………./2009.(XII. 18.)  

r e n d e l e t e 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008.(I.31.) 

rendelet módosításáról   
 

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 1.§.(2) bekezdésében, 
10.§.(1) bekezdésében, 25.§. (3) bekezdés b.) pontjában, 26.§.-ában, 32.§.(3) 
bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§. 

A rendelet 22.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„22. § (1) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt, akinek az egy főre 
számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110 %-át, 
egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg.” 
 

2.§. 
 

A rendelet 22.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(2) Az átmeneti segély legkisebb összege alkalmanként 3.000.- Ft, legmagasabb 
összege 10.000.- Ft, azonban egy igénylő esetében az éves szinten folyósított átmeneti 
segély összege nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot.” 

 
 

3.§. 
 

A rendelet 22.§.-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
 

„(4) Az átmeneti segély negyedévente egy alkalommal adható a különös méltánylást érdemlő 
rendkívüli élethelyzetet kivéve.”  

 
4.§. 

 
A rendelet az alábbi 22/A.§.-sal egészül ki:  
 

 
„22/A.§.(1) A szociálisan rászorult kérelmező részére kivételes igénylő életkörülmények 
különösen: 

- elemi kár 
- kórházi ápolás 
- baleset 
- rablás 
- eltulajdonítás 
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(2) A kivételes méltánylást érdemlő kérelmező esetében az egy főre számított havi családi 
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át 
nem haladja meg 
 
(3) A kivételes méltánylást érdemlő kérelmező esetében az átmeneti segély legkisebb 
összege alkalmanként 5.000.- Ft, legmagasabb összege 15.000.- Ft, azonban egy igénylő 
esetében az éves szinten folyósított átmeneti segély összege nem haladhatja meg a 
30.000,- Ft-ot.. 
 
(4) A kivételes méltánylást érdemlő kérelem évente legfeljebb kétszer nyújtható be.”  

 
5.§. 

 
A rendelet 26.§.(1) bekezdés alábbi mondatrésze hatályát veszti:  

 
„vagy ha a szennyvízcsatorna-, illetve a vízhálózatra önerejéből rácsatlakozni nem tud 
és - ez utóbbi esetben - engedélyes tervekkel rendelkezik,” 

 
6.§. 

 
 
 (1) E rendelet 2010. január 1.-én lép hatályba és a rendelet hatálybalépést követő második 

napon hatályát veszti. 

(2) Jelen rendeletet a Képviselő-testület 2009. december 16.-i ülésén fogadta el.  

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szabályai szerint a jegyző gondoskodik. 

Őcsény, 2009. december 16.  

          Fülöp János                                                              Pollák Csaba  
          polgármester                                                                                jegyző  

 
A rendelet kihirdetésének napja 2009. december 18.  

Pollák Csaba 
jegyző 

 


