
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének                              
11/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1.§-ában 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
8a.) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a  következőket rendeli el: 

 

                                                               1.§ 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 19.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
alapösszeg.”   

2.§ 
 

Ez a  rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Kaposvár, 2021. március 17. 
 
 
 
 

dr. Csillag Gábor       Szita Károly 
jegyző        polgármester 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének                              
11/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

Indokolása 

Általános Indokolás 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki 
az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést érinti.   
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja, hogy az 
államigazgatási hatáskörben nyújtott ellátásokra jogosultságot szerezni nem tudó, és 
hozzátartozójuk ápolása miatt teljes munkaidőben keresőtevékenységet folytatni sem tudó 
szociálisan rászoruló személyek számára többlettámogatást nyújtson, ezért került sor a rendelet 
módosítására. 

 
Részletes indokolás 

 
1.§-hoz  

 
A szociális törvény módosulásával 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult a pénzbeli 
és természetbeni szociális támogatások rendszere. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek egymástól. Többek között korábbi 
formájában megszűnt a méltányossági ápolási díj is.  
 
Az önkormányzatok számára a szociális törvény a települési támogatás keretében nyújtható 
juttatások körét példálózóan sorolta fel. A felsorolás tartalmazta többek között, hogy a 18. 
életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyek 
részére (korábban méltányossági ápolási díj) települési támogatás keretében továbbra is 
nyújtható támogatás, de csak azoknak, akik erre a jogszabály változást megelőzően is 
jogosultak voltak.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. februári ülésén úgy határozott, hogy az általa 
korábban nyújtott támogatási formákat nem szünteti meg, és többek között az általa önként 
vállalt ellátási formákkal együtt, az ápolási díjat települési támogatás formájában továbbra is 
biztosítja az arra rászorulók számára. 
 
Önkormányzatunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 45.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az e törvény 
rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, a pénzbeli 
és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati 
rendeletének 19.§-ában   meghatározott feltételek alapján jelenleg is ápolási díjat nyújt 10 
szociálisan rászoruló személy számára.    
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Az Szt. 45.§ (2a) bekezdés alapján az önkormányzatok által települési támogatás formájában 
nyújtott ápolási díj a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak 
minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj 
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-át.  
Jelenleg az önkormányzatunk által nyújtott ápolási díj bruttó 33.070-Ft/hó, mely összeg eléri a 
jogszabályban meghatározott mértéket, ily módon egészségügyi szolgáltatásra jogosít, illetve 
szolgálati időnek minősül, és a társadalombiztosítási viszonyok tekintetében azonos 
jogkövetkezményeket von maga után.    
 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 67.§ (2) 
bekezdés c) pontja szerint, 2021. január 1. napjától az ápolási díj alapösszege 41.335-Ft-ra 
emelkedett.  
 
Az önkormányzatoknak 2021. január 1. napjától az Szt. 45.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján 
lehetőségük nyílt arra, hogy az ápolás céljára megállapított települési támogatás maximális 
összegeként nyújthatják, az ápolási díjnak a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott alapösszegét, amennyiben a magasabb összegű települési támogatás 
megállapítására van anyagi lehetőségük.  Az alapösszeg 2021. január 01. napjától 41.335-Ft.  
 
A helyi szociális rendelet szerint jelenleg az ápolási díjban részesülő személyek az alapösszeg 
80%-ára jogosultak (33.070-Ft), melyet 10% (3.307-Ft/hó) nyugdíjjárulék fizetés terhel. 
Tekintettel a fentiekre, így a jogosultak nettó 29.765-Ft/hó összegű támogatást kapnak kézhez.    
 
Amennyiben a jelenleg ápolási díjban részesülő személyek az alapösszegre (azaz a 41.335-
Ft/hó) lennének jogosultak, melyet a 10%-os (4.134-Ft/hó) járulékfizetés terhel, ebben az 
esetben nettó 37.205-Ft/hó összeghez juthatnának. Így a jelenlegi jövedelmükhöz képest nettó 
7.440-Ft/hó összeggel kaphatnának több támogatást.     
 
Az alábbi táblázat szemlélteti, a jelenlegi 10 fő jogosultságát figyelembe véve az ápolási díj 
várható összköltségét   2021. évben amennyiben nem történik meg az ápolási díj összegének 
emelése, illetve 2021. április 01. napjától szintén 10 fő jogosultságával számolva az emelt 
támogatás várható éves költségét.   
 

 2021-es évi 
várható 
bruttó 

összköltség 
(Ft) 

Emelés esetén 
várható 
bruttó 

ráfordítás (Ft) 

2021-es évi 
várható nettó 

összköltség 
(Ft) 

Emelés esetén 
várható nettó 
ráfordítás (Ft) 

Emelés esetén 
a támogatás 
összegének 
változása 

(%) 

Hatályos 
szabályzás 

szerinti 
támogatás 
nyújtása 

esetén 

3.968.400 - 3.571.800 - - 

2021. április 
01. napjától 

emelt összegű 
támogatás 

esetén 

4.712.250 +743.850 4.241.400 +669.600 + 18,74 
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Az ápolási díj összegének 2021. április 01. napjától történő megemelése esetén a pénzügyi 
fedezet a Szociálpolitikai előirányzatokban a Rendkívüli települési támogatás terhére 
biztosítható.  
 
                                                                              2.§-hoz 
 
A rendelet hatályát állapítja meg. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési 
támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, 
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket  
befolyásoló hatás:

Egyéb hatás: 

Hozzátartozójuk ápolása után  ápolási díjban részesülő szociálisan rászoruló 
személyek  többlet támogatáshoz juthatnak.          
 

A szükséges összeg 
rendelkezésre áll.  

Van. Növekszik. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tartja a szociális ellátó rendszere értékének megőrzését, így támogatva a szociálisan rászoruló 
személyeket.   

  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:     Kevesebb támogatáshoz juthatnának a szociálisan rászoruló személyek. 
 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
Rendelkezésre áll. 

Szervezeti: 
Rendelkezésre áll. 

Tárgyi:  
Rendelkezésre áll. 

Pénzügyi: 
Rendelkezésre áll. 

 
 


