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Tisztelt Képviselő testület!  
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25,43,44. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2009. 
(VI.04.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következő javaslatot teszi:  
 
1.) A szociális törvény 43/B. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg 
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 
A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 
jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi 
jogosultsági feltételt nem írhat elő. 
 
44. § (1) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg (29.500)  
 
a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében, 
 
b) 130%-a a 43/A. § (1) bekezdésében, és 
 
c) legalább 80%-a a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt esetben.  
 
 
 Az Önkormányzat 9/2009. (VI.04.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet 
24.§ (1) bekezdése szerint:   
 Az ápolási díj havi összege az e rendeletben, az Önkormányzat által meghatározott feltételek szerint 
az ápolási díj esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80%-a.  
 
 

2.)         A szociális törvény 25 § (4) bekezdése szerint:  
 
A jogosultságot megállapító szerv:  
a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a továbbiakban 
együtt: havi rendszeres szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente, 
legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a 
feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább 
folyósítja. 



Az Önkormányzat 9/2009. (VI.04.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet  
23. §. (4) szerint: Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a Szociális Bizottság a települési 
önkormányzat jegyzője évente legalább egyszer felülvizsgálja. 
 
 
 
3.)        Az Önkormányzat 9/2009. (VI.04.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet  6.§.-a   az alábbi 6) bekezdéssel egészül ki:  

 
Ezen rendelet által szabályozott támogatások megállapításának feltétele, az önkormányzattal 
szemben fennálló köztartozás mentesség.   

 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a beterjesztett rendelettervezet a elfogadni 
szíveskedjen.  

 
 

 
Újhartyán Község Önkormányzatának 

…./2013. (….) sz rendelete  
a  szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított  

9/2009. (VI.4) számú rendelet módosításáról 
 
 
 
Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25, 43, 44. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2009. 
(VI.04.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 
A rendelet 23. §. (4) helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a Szociális Bizottság, a települési önkormányzat jegyzője 
kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.  
 

2. §.  
 

A rendelet 24. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
Az ápolási díj havi összege az e rendeletben, az Önkormányzat által meghatározott feltételek 
fennállása esetén, az  éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg  80%-a.  
 

3.§. 
  

A rendelet 6. §. –a  6) bekezdéssel egészül ki:  
 
Ezen rendelet által szabályozott támogatások megállapításának feltétele,  az önkormányzattal szemben 
fennálló köztartozás mentesség.   
  
 
 
 
Ez a rendelet 2013.                   -étől hatályos. 



 
Újhartyán, 2013..  
 
 
Schulcz József                                                                        Göndörné Frajka Gabriella 
 Polgármester                                                                                           jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2013……..        Göndörné Frajka Gabriella 
                         jegyző 


