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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
2012. január 1-tıl módosul a pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó 
szabályozás. 
A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény, a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény több ponton módosítja 2012. január 1-jei hatállyal a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit. 
 
A törvényi változások és az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) 
KKÖT rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek értelmezésbeli pontosításának 
igénye szükségessé teszik az R. módosítását. 
 
1. Az Szt-ben megszőnik a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetıséget biztosító 

törvényi felhatalmazás 2012. január 1-ei hatállyal, ezért az R. ezen rendelkezéseit hatályon 
kívül kell helyezni, ezek:  

- az  R. 3. § (19) bekezdés b) pontjának elsı francia bekezdése, 
- az R. 4. § a) pontja, 
- az  R. 5. §-a. 

 
2. Az Szt.-ben több ponton módosul az aktív korúak ellátására való jogosultság:  

- a rendszeres szociális segélyre életkor alapján való jogosultság esetén az 55. életév 
betöltése helyett - jogosult, illetve a kérelmezı esetén - a reá irányadó nyugdíjkorhatár 5 
éven belüli betöltése került meghatározásra, ezért az együttmőködésre kötelezettek körét az 
R.-ben is módosítani kell (R. 12.§), 
- A „bérpótló juttatás” Szt.-beni elnevezése „foglalkoztatást helyettesítı támogatás”-ra 
változott, melyet a lakókörnyezet rendezettségének elıírását szabályozó rendelkezésekben 
kell módosítani (R. 12/A. §), 
- Az Szt. 47. §-ának módosítása szerint 2012. január 1-tıl részben természetbeni ellátás 
formájában nyújtható a rendszeres szociális segély mellett a foglalkoztatást helyettesítı 
támogatás is, amennyiben a családban védelembe vett gyermek él (R. 11. §). 

 



3. Pontosítása szükséges az R.-ben:  
- a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevett ellátás visszafizetésének mértéke, mely 
az Szt. 17. §-a által szabályozottak szerint került meghatározásra, illetve 
- az átmeneti segélyre való jogosultság feltételei. 

 
4. Az egészségkárosodást megállapító szakhatóság elnevezésének és a megváltozott 

munkaképesség meghatározásának változása szükségessé tette az R.-ben a rendszeres 
szociális segélyre önkormányzati rendelet alapján való jogosultság igazolásának 
újraszabályozását. 

 
Fentieket figyelembe véve szükségessé vált Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-
testületének az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008. (I. 30.) KKÖT 
rendeletének a felülvizsgálata és módosítása.  
 
 

A Bizottság a fenti önkormányzati rendelet módosításait rendkívüli ülésén tárgyalja, döntése a 
Képviselı-testület ülésén kerül ismertetésre. 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2012. január 26.  
 

 
Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
______/2012. (______) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet módosításáról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) és f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
8/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott 
véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselı-
testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága 
véleményének ismeretében - a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet 
(továbbiakban: R.) 3. § (17) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(17) A jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevett ellátást az Szt. 17. § (2) bekezdése 
szerinti kamat összegével emelten kell visszafizetni.” 

 
2. § 

 
Az R. 6. § (11) bekezdésében szereplı a „(4) bekezdésben meghatározott” szövegrész 
helyébe az „a kamatmentes kölcsön és a krízis segély kivételével nyújtott”  szöveg lép. 
 

3. § 
 
Az R. 7. § (5) bekezdésében szereplı a „2011. évben” szövegrész helyébe a „2012. évben” 
szöveg lép. 
 

4. § 
 
Az R. 7/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „b) az egészségi állapot, amennyiben 
  ba) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (továbbiakban: szakértıi 
bizottság) vizsgálata szerint munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette, legalább 40 %-
os egészségkárosodás áll fenn, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minısítése alapján nem haladja meg a 60 %-ot, mely állapot igazolásához szükséges 
a szakértıi bizottság szakvéleménye, valamint 
  bb) a terhesség (várandósság), amelynek az igazolásához szükséges a 
nıgyógyász szakorvos szakvéleménye.” 
 
 
 
 



5. § 
 
Az R. 8. § (1) bekezdés c) pontjában szereplı a „rendszeres szociális segély” szövegrész 
helyébe a „rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás” szöveg 
lép. 
 

6. § 
 
Az R. 11. § címében, (1) és (3) bekezdésében szereplı a „rendszeres szociális segély” 
szövegrész helyébe a „rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás” 
szöveg lép. 
 

7. § 
 
Az R. 12. § (1) bekezdés a) pontjában szereplı az „55. életévét betöltötte” szövegrész helyébe 
az „a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti”  szöveg lép. 
 

8. § 
 
Az R. 12/A. § (1) - (4) bekezdésében szereplı a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a 
„foglalkoztatást helyettesítı támogatás” szöveg lép. 
 

9. § 
 
Hatályát veszti az R. 

a) 3. § (19) bekezdés b) pontjának elsı francia bekezdése, 
b) 4. § a) pontja, 
c) 5. §-a. 

 
10. §  

 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja:_________________. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyzı 
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
____/2012. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
Társadalmi hatás:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) változásának megfelelıen szükséges felülvizsgálni és módosítani az egyes pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) KKÖT rendeletet (továbbiakban: R.). A 
magasabb szintő jogszabályokhoz történı igazításon, valamint pontosításon kívül egyéb 
társadalmi hatása nincs.  
 
Gazdasági hatás:  
Mivel 2011. december 31-én helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult család Kiszomboron 
nem volt, és az azt megelızı években sem volt jellemzı, a lakosságra nézve jelenleg nem 
jelentıs a gazdasági hatása.  
 
Költségvetési hatás:  
Az R-ben szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás hatályon kívül helyezésével az 
önkormányzat költségvetésében ezen címen elıirányzatot nem kell tervezni.  
 
Környezeti és egészségügyi következmények:  
Nincs számottevı hatása. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
A pontosítások és a magasabb szintő jogszabályokhoz való igazítás az R. jogalkalmazását 
könnyítik meg, ezentúl adminisztratív hatása nincs.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény, a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény több ponton módosítja 2012. január 1-jei hatállyal az Szt. rendelkezéseit, 
melyek átvezetése szükséges az R.-ben. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyzı 



INDOKOLÁS 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

3/2008.(I. 30.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
____/2012. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
2012. január 1-tıl módosul a pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó 
szabályozás. 
A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény, a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény több ponton módosítja 2012. január 1-jei hatállyal a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit. 
 
A törvényi változások és az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008.(I. 30.) 
KKÖT rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek értelmezésbeli pontosításának 
igénye szükségessé teszik az R. módosítását. 
 
1. Az Szt-ben megszőnik a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetıséget biztosító 

törvényi felhatalmazás 2012. január 1-ei hatállyal, ezért az R. ezen rendelkezéseit hatályon 
kívül kell helyezni, ezek:  

- az  R. 3. § (19) bekezdés b) pontjának elsı francia bekezdése, 
- az R. 4. § a) pontja, 
- az  R. 5. §-a. 

 
2. Az Szt.-ben több ponton módosul az aktív korúak ellátására való jogosultság:  

- a rendszeres szociális segélyre életkor alapján való jogosultság esetén az 55. életév 
betöltése helyett - jogosult, illetve a kérelmezı esetén - a reá irányadó nyugdíjkorhatár 5 
éven belüli betöltése került meghatározásra, ezért az együttmőködésre kötelezettek körét az 
R.-ben is módosítani kell (R. 12.§), 
- A „bérpótló juttatás” Szt.-beni elnevezése „foglalkoztatást helyettesítı támogatás”-ra 
változott, melyet a lakókörnyezet rendezettségének elıírását szabályozó rendelkezésekben 
kell módosítani (R. 12/A. §), 
- Az Szt. 47. §-ának módosítása szerint 2012. január 1-tıl részben természetbeni ellátás 
formájában nyújtható a rendszeres szociális segély mellett a foglalkoztatást helyettesítı 
támogatás is, amennyiben a családban védelembe vett gyermek él (R. 11. §). 

 
3. Pontosítása szükséges az R.-ben:  

- a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevett ellátás visszafizetésének mértéke, mely 
az Szt. 17. §-a által szabályozottak szerint került meghatározásra, illetve 
- az átmeneti segélyre való jogosultság feltételei. 

 
4. Az egészségkárosodást megállapító szakhatóság elnevezésének és a megváltozott 

munkaképesség meghatározásának változása szükségessé tette az R.-ben a rendszeres 
szociális segélyre önkormányzati rendelet alapján való jogosultság igazolásának 
újraszabályozását. 

 
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 6.) 
önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és  

 



-2- 
 
gyermekvédelmi ágazatot érintı rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményét. 
 
A Bizottság a fenti önkormányzati rendelet módosításait rendkívüli ülésén tárgyalja, döntése a 
Képviselı-testület ülésén kerül ismertetésre. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2012. január 26. 
 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 


