
 

 

 

 

 
 HAT/_________/2022.             Az előterjesztés előkészítésben közreműködött: 
                Nagy Márta hatósági irodavezető 

         Nagyné Horváth Judit ált. ig. osztályvezető 
        
                  
                             
                

Előterjesztés 
a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) szabályozza a szociális vásárlási 
kedvezmény (továbbiakban: vásárlási kedvezmény) megállapításának feltételeit. A vásárlási 
kedvezmény 2011. október 1. napjával került bevezetésre.  
A jelenleg hatályos szabályok értelmében a vásárlási kedvezmény megállapításának alapja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, amely 2007. óta változatlanul 28.500 Ft.  
A jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár 2014. február 1-jei hatállyal, összesen egy 
alkalommal került módosításra az önkormányzati rendeletben. A nyugdíjak és a munkabérek ezzel 
szemben minden évben emelkedtek.  
 
Az önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében szociálisan rászorult személynek 
minősül: 

a) az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft), 

b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 
(71.250 Ft), vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
(57.000 Ft). 

 
Az önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése értelmében szociálisan rászorult személynek 
minősül továbbá: 

 a) az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft), de nem éri el annak 450 %-át 
(128.500 Ft), 

b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 
(71.250 Ft), de nem éri el annak 400 %-át (114.000 Ft), vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 
(57.000 Ft), de nem éri el annak 350 %-át (99.750 Ft). 

 



 

A fentiekben részletezett jogosulti kör az önkormányzati rendelet alapján különböző mértékű 
támogatásban részesül. 
A jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel indokolttá vált a jogosultsági feltételek, azon belül a 
jövedelemhatár felülvizsgálata és annak emelése, annak érdekében, hogy az önkormányzat minél 
nagyobb segítséget tudjon nyújtani a vásárlási kedvezmény igénybevételéhez. 
 
Javaslom a jövedelem felső határának 30 %-kal történő emelését, ezáltal az önkormányzati rendelet 
20. § (5) bekezdésében a jogosultsági feltétel az alábbiak szerint alakulna: 
 
Rászorult személynek minősülne: 

a) az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, de nem haladja meg annak 480 %-át, azaz a 
136.800 Ft-ot, 

b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, de 
nem haladja meg annak 430 %-át, azaz a 122.550 Ft-ot, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de 
nem, haladja meg annak 380 %-át, azaz a 108.300 Ft-ot. 

 
A módosító rendelet tervezete elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2022. június 24. 
 
 
 
 
 
          Horváth Richárd 
             polgármester 
Látta: 
  dr. Kovács Éva 
        jegyző



 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Szociálisan rászorult személynek minősül továbbá: 
a) az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, de nem haladja meg annak 480 %-át, 
b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi 

jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 
de nem haladja meg annak 430 %-át, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre jutó 
havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át, de nem haladja meg annak 380 %-át.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba. 

3. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
Hatvan, 2022. …………………… 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátásokról 

 
 

 
Eredeti szöveg: Új szöveg: 

20.§ (5) Szociálisan rászorult személynek 
minősül továbbá 
a) az az egyedül élő személy, ahol a 

havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át, de 
nem éri el annak 450 %-át, 

b) az a család, mely legfeljebb kettő 
gyermeket nevel és a családban az 
egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át, de nem éri el annak 400 
%-át, 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az 
egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át, de nem éri el annak 350 
%-át. 

 

20. § (5) Szociálisan rászorult személynek 
minősül továbbá: 

a) az az egyedül élő személy, akinek a havi 
jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-
át, de nem haladja meg annak 480 %-át, 

b) az a család, mely legfeljebb kettő 
gyermeket nevel és a családban az egy 
főre jutó havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át, de nem haladja meg 
annak 430 %-át, vagy 

c) az a nagycsaládos (három, vagy több 
gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, de nem haladja meg 
annak 380 %-át. 

 

 
 
 
 
 
 
 


