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A Képviselő-testület, az eljáró ügyintézők jelzése alapján, az ügyfelekre tekintettel a szociális
rendelet felülvizsgálatára elkészítésre került egy rendelet tervezet/munkaanyag, mely
remélhetőleg a megváltozott társadalmi helyzethez, társadalmi elvárásokhoz és igényekhez
igazodik.
A jogszabályi környezet a következők szerint kerül bemutatásra:
1. A települési támogatás szabályozásának előzményei
A települési támogatás az Szt. rendszerében a pénzbeli ellátások közé sorolt azon keretjellegű
ellátás, amely a helyi önkormányzatok által az Szt. szerinti ellátások kiegészítéseként biztosított
helyi támogatási formákat foglalja magában. A települési támogatás 2015. március 1-jétől része
az Szt. szerinti pénzbeli ellátások rendszerének.
A települési támogatás szabályai az önkormányzatok szabályozási szabadságát kiteljesítik,
hiszen az Szt. mind az ellátástípusok, mind a jogosultsági feltételek meghatározására széles
körű felhatalmazást ad az önkormányzatoknak. Az Szt. alapján a települési önkormányzatok
önállóan dönthetnek az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a
támogatás felhasználása ellenőrzésének szabályairól is.
2. A települési önkormányzat szabályozási szabadsága, annak korlátai
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz különösebb
korlátozást. A törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani.
A jogosultsági feltételeknek továbbá nyilvánvalóan kapcsolódniuk kell az ellátás céljához,
összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve nem ütközhetnek a hatályos
magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek meghatározásánál tehát figyelemmel kell
lenni különösen az emberi méltóság sérthetetlenségére és a hátrányos megkülönböztetés
tilalmára.
Az Szt. általános szabályaival való összhang biztosítása érdekében az Szt. általános részében
használt fogalmak (például jövedelem, vagyon, család, háztartás) alkalmazása során azok
meghatározásától nem lehet eltérni.
Az önkormányzati szabályozási szabadságot korlátozza továbbá a havi rendszerességgel
nyújtott települési támogatás összegének maximumára vonatkozó rendelkezés, amely az Szt.
45. § (7) bekezdése alapján legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum összege.

Szintén nem vonatkozik a korlátozás a nem havi rendszerességgel nyújtott települési
támogatásra. Ilyen lehet például egy krízishelyzetben nyújtott rendkívüli települési támogatás,
amely többek között elemi kár vagy baleset következményeinek enyhítését szolgálja.
A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra vonatkozó korlátozást
támogatástípusonként és személyenként kell vizsgálni, tekintettel arra, hogy az Szt. nem írja
elő, hogy az egyes ellátások összegét családonként, illetve háztartásonként össze kellene
számítani, valamint nem követeli meg az egyes támogatástípusok összegének összeszámítását
sem.
3. Támogatási célok
A helyi önkormányzatok - a helyi igényekhez, lehetőségekhez és szükségletekhez mérten meghatározhatják, hogy mely élethelyzetekben tartják indokoltnak az államigazgatási
hatáskörben, a járási hivatalok által nyújtott ellátások kiegészítését. Az Szt. a támogatható
élethelyzetek, költségek körét csak példálózó felsorolással határozza meg. Ezek között
szerepelnek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások, a 18. életévét betöltött tartósan
beteg hozzátartozó ápolása, gondozása miatti jövedelemkiesés, a gyógyszerkiadások, továbbá
a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékok felhalmozása. A felsorolás illeszkedik az Szt. szerint
államigazgatási hatáskörben nyújtott ellátások köréhez, hiszen azokat az eseteket sorolja fel
példálózó jelleggel, amelyek vagy kívül esnek a járási hivatalok által nyújtott ellátások célján,
hatókörén, vagy szubszidiárius jelleggel kiegészítik azokat.
A célok közül kettő a lakhatással összefüggő költségeket határolja körül. Mivel kifejezetten
erre a célra nyújtott ellátás az Szt. szabályai között nem található, így a lakhatással összefüggő
költségek támogatását az Szt. rendszerében a települési önkormányzatok valósítják meg a
települési támogatás nyújtásával. A lakhatási célra nyújtott települési támogatás az Szt. szerint
más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak minősül, tehát kapcsolódnak
hozzá mindazok a kedvezmények, jogosultságok, amelyek a lakásfenntartási támogatáshoz
kapcsolódtak. Például, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
szóló 2005. évi CXXXV. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja alapján a kárenyhítésre való
jogosultság szempontjából rászorulónak kell tekinteni egyebek mellett a lakásfenntartási
támogatás jogosultját, tehát a lakhatási célú települési támogatásban részesülő személyt is.
Míg a lakhatási kiadások viseléséhez nyújtott támogatás egy preventív jellegű ellátás, amely a
lakásfenntartási kiadások körében felmerülő hátralékok kialakulásának veszélyét a folyó
kiadásokhoz nyújtott pénzbeli vagy természetbeni támogatás nyújtásával előzi meg, addig a
másik támogatási cél a már kialakult hátralékok ledolgozását, kezelését szolgálja.
A gyógyszerkiadásokra, valamint a nagykorú, tartósan beteg hozzátartozó ápolására, mint
támogatási célokra nyújtott ellátások az államigazgatási hatáskörben nyújtott ellátásokhoz
illeszkednek helyettesítő jelleggel. Az államigazgatási hatáskörben nyújtott ellátások közül a
gyógyszerkiadások viseléséhez a közgyógyellátás járul hozzá, míg a hozzátartozó ápolása miatt
teljes munkaidőben keresőtevékenységet folytatni nem tudók számára az ápolási díj és a
gyermekek otthongondozási díja nyújt segítséget. Az önkormányzatok által ezen célokra
biztosított települési támogatások jellemzően kiegészítik az államigazgatási hatáskörben
nyújtott ellátások jogosulti körét, például a közgyógyellátás jövedelmi jogosultsági feltételéhez
képest magasabb jövedelemhatár megadásával, az ápolási díj vagy a gyermekek
otthongondozási díja esetében az ápolt személy egészségi állapota tekintetében enyhébb
jogosultsági feltételek előírásával. Az utóbbi esetre tipikus példa az Szt. szerinti támogatási cél
meghatározásában körülhatárolt eset, azaz a nagykorú, tartósan beteg személy ápolása. A járási
hivatal által biztosított ápolási díj ugyanis a nagykorú, nem súlyosan fogyatékos, hanem

tartósan beteg személy ápolására tekintettel csak a legsúlyosabb esetekben vehető igénybe,
akkor, ha a hozzátartozó egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján
legfeljebb 30%-os, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. (Az ápolási díj ezen
formája a kiemelt ápolási díj.) A 2019. január 1-jétől bevezetett gyermekek otthongondozási
díja igénybe vehető ugyan a nagykorú, önellátásra képtelen tartósan beteg gyermekre tekintettel
is, azonban a gyermeken kívül más hozzátartozó ápolására tekintettel nem. Tehát a kiemelt
ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díj feltételeinek nem megfelelő tartósan beteg
hozzátartozóról való gondoskodás, mint támogatási cél a települési támogatás céljai között
jelenik meg.
Az önkormányzatok - az utóbbi két támogatási cél vonatkozásában - támogatást biztosíthatnak
tehát az államigazgatási hatáskörben nyújtott ellátásokra jogosultságot szerezni nem tudó
személyek részére. Ilyen esetben az önkormányzat a rendeletében rendszerint a
közgyógyellátásban, illetve ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában való
részesülés a támogatást kizáró okként szerepel. Az adott támogatási célhoz tartozó települési
támogatás körülhatárolásának másik módja az államigazgatási hatáskörben nyújtott ellátásban
már részesülők számára többlettámogatás nyújtása. Ekkor tehát nem az adott célra
támogatásban részesülők körének bővítése a cél, hanem a támogatási összeg növelése. Ilyenkor
nyilván a jogosultság egyik feltétele éppen a közgyógyellátásban, illetve ápolási díjban (vagy
esetleg gyermekek otthongondozási díjában) részesülés. Természetesen a kétféle módszer
egyidejűleg is alkalmazható, azaz támogatás nyújtható a közgyógyellátás, illetve a gyermekek
otthongondozási díja vagy az ápolási díj jogosulti körébe be nem férő személyek, valamint kiegészítésképpen - a támogatásban már részesülők számára is.
A hozzátartozó ápolására, gondozására tekintettel nyújtott települési támogatásra vonatkozóan
az Szt. biztosítja, hogy az ellátás az ápolási díjjal azonos jogosultságokat eredményezzen a
társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában, amennyiben az ellátás
önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj alapösszegének 80%át, azaz 2020-ban a 31 495 forintot. A legfontosabb ilyen kedvezmények a Tny. szerinti
nyugdíjra jogosító szolgálati idő, másrészt a Tbj. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.
Az ápolási díjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult, amely azt jelenti,
hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést az állam térítésmentesen biztosítja
részére, egészségügyi szolgáltatási járulékot nem kell fizetnie [Tbj. 22. § (1) bekezdés h) pont].
4. Rendkívüli települési támogatás
Az Szt. szerint a települési támogatás kötelezően nyújtandó formája a rendkívüli települési
támogatás, amely a 2015. március 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerinti krízishelyzet
kezelése céljából nyújtott ellátást, az önkormányzati segélyt váltotta fel.
A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit, a létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetek körét a települési önkormányzatok jogosultak meghatározni. Az Szt. csak
példálózóan sorolja fel azokat a jellemzően előforduló eseteket, amelyek általában az egyének,
családok életében súlyos anyagi nehézséget eredményeznek. Az esetek körét egyrészt azok a
váratlan élethelyzetek képezik, amelyek jellemzően nagy összegű kiadást jelentenek a
családnak. Ilyenek többek között a betegség, haláleset, elemi kár bekövetkezte. A példálózó
felsorolás másik esetcsoportját jellemzően a gyermekek neveléséhez kapcsolódó élethelyzetek
és kiadások jelentik. Itt a támogatás célja a nehéz helyzetbe kerülő családok gyermekeinek
egészséges felnevelkedéséhez történő segítségnyújtás. Az utóbbi körbe tartoznak a következő,
az Szt.-ben példálózóan felsorolt esetek: válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének

megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, a
gyermek hátrányos helyzetével összefüggő anyagi rászorultság.
A rendkívüli települési támogatás az egyetlen olyan pénzbeli támogatás az Szt. rendszerében,
amelynek biztosítása az önkormányzatok számára kötelező. E támogatás speciális továbbá
abban a tekintetben is, hogy az Szt. 7. § (1) bekezdése értelmében ezt a támogatástípust az
önkormányzatnak a hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül kell biztosítania az arra
rászoruló személynek. Az önkormányzat az ilyen módon nyújtott települési támogatás
megtérítését kérheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező településtől. A rendkívüli
települési támogatás tekintetében az Szt. személyi hatálya is tágabb az általánosnál, ugyanis
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén
jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is [Szt. 3. § (2) bekezdés], ahogyan ezt részletesen
bemutattuk az Szt. 7. §-ához fűzött magyarázat körében is.
Az Szt. szerinti pénzbeli ellátások megállapítása jellemzően kérelemre történik. A rendkívüli
települési támogatás ebben a vonatkozásban is kivétel, hiszen ez az ellátás hivatalból is
megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más
családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére. A rendelkezés célja, hogy
a család krízishelyzetét felismerő, a családdal kapcsolatban álló szerv, illetve személy is
elindíthassa a család számára történő segítségnyújtás folyamatát, hiszen a család, illetve egyén
- éppen a bekövetkezett krízishelyzetre tekintettel - nem minden esetben képes a
segítségkérésre.
A pénzbeli és természetbeni ellátások speciális jogosulti körét jelentik a hajléktalan személyek.
A pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében hajléktalannak az a személy minősül, akinek
nincs bejelentett lakóhelye, vagy akinek a bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás [Szt. 4. §
(2) bekezdés]. A hajléktalan személyek esetében a hatóság illetékességét a hajléktalan személy
által az ellátás igénylésekor megjelölt tartózkodási hely határozza meg.
Forrás: Nagykommentár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényhez, Szerkesztette: Hoffman István / Mattenheim Gréta

TERVEZET
Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021. (X....) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról
Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában, illetve a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 18. §. (2) bekezdésében, valamint
a 162. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 12. §. (2) bekezdése és 13. §. (1) bekezdés 8) pontjának feladatkörében
eljárva, alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §(1) A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas községben állandó lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Hegymagas községben élő magyar állampolgárokra,
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként
elismert személyekre és e személyek gyermekeire.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. Ellátási formák
2.§ Pénzbeli és természetbeni ellátásként nyújtható település támogatások:
a) Eseti települési támogatás
aa) gyógyszer támogatás
ab) újszülöttek támogatása
ac) iskolakezdési támogatás
ad) otthon-támogatás
ae) fűtési támogatás
af) időskorúak részére évi egyszeri támogatás
ag) temetési támogatás
b) Rendszeres települési támogatás
ba) ápolási támogatás
bb) lakásfenntartási támogatás
c) Rendkívüli település támogatás
d) Köztemetés
3. Eljárási rendelkezések
3. § A települési támogatás megállapítása iránti eljárás kezdeményezésére, az eljárás lefolytatására, a
jogorvoslati eljárásra a Szt,., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
4. § (1) A 2. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmeket a Polgármesternek címezve kell benyújtani,
az egyes ellátásoknál szabályozottak figyelembevételével, az arra rendszeresített formanyomtatványon.
(2)A támogatás hivatalból történő kezdeményezésre is megállapítható, különösen
a) nevelési-oktatási, egészségügyi és szociális intézmény,
b)gyámhatóság,
c)természetes személy,

d)a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére.
(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja
el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely, vagy
tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adatés lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.
(4)Az élet és testi épség veszélyeztetettsége esetén, hatáskör és illetékesség vizsgálata nélkül, rendkívüli
települési támogatást kell megállapítani.
(5) A Jegyző a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a személyi- és jövedelmi körülmények
igazolásán túl felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni helyzetéről-, kiadásairól nyilatkozzék,
azokat igazolja. Szükség esetén a körülmények alapos megismeréséhez környezettanulmányt készíthet.
(6)A jövedelemmel nem rendelkező, aktív korú személy részéről a kérelemhez csatolni kell az állami
foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában álláskeresőként szerepel.
(7) Az ellátás kifizetése a jogosult részére a döntést követő 15 napon belül a jogosult fizetési
számlaszámára történő utalással, bankszámla hiányában az önkormányzat házipénztárából történő
kifizetéssel történik.
(8) A körülmények mérlegelése esetén a jogosult részére elszámolási kötelezettség írható elő, melynek
során az ellátás felhasználását, a megállapítás céljához igazodva számlával, vagy egyéb hitelt érdemlő
módon köteles bizonyítani.
5. §A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a
tartalmazza.
6. §A Képviselő-testület az alábbi önkormányzati hatósági ügyekben hatáskörét a polgármesterre
ruházza át:
a) Eseti települési támogatás
aa) gyógyszer támogatás
ab) újszülöttek támogatása
ac) iskolakezdési támogatás
ad) otthon-támogatás
ae) fűtési támogatás
af) időskorúak részére évi egyszeri támogatás
ag) temetési támogatás
b) Rendszeres települési támogatás
ba) ápolási támogatás
bb) lakásfenntartási támogatás
c) Rendkívüli település támogatás
d) Köztemetés

II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni települési támogatások
4. Eseti Települési támogatások
7. § Gyógyszer támogatás

(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre gyógyszer
támogatásként települési támogatást állapít meg annak a személynek, akinek három egymást
követő hónapban a betegségére kiváltott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök nevére
szóló, számlával igazolt költsége, meghaladja a család egy főre eső jövedelmének a ….. %-át.
(2) A benyújtott számlák alapján nyújtott támogatás összege a havi gyógyszerköltség fele,
legfeljebb azonban 30. 000 Ft.
(3) A gyógyszer támogatás megállapítására irányuló 5. melléklet szerinti kérelemhez csatolni
szükséges a kérelem benyújtását megelőző három hónap gyógyszerfelhasználásáról kiállított,
névre szóló számlát.
8. § Újszülöttek támogatása
8. §(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre Újszülöttek

támogatására települési támogatást állapít meg annak, a hegymagasi lakóhellyel rendelkező
újszülött vele azonos lakcímen lakó szülőjének, aki a gyermek születéséről kiállított
anyakönyvi kivonat becsatolja és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a
600%-át.
(2) A támogatás összege 30.000,- Ft.
(3) Az újszülöttek támogatása a születés anyakönyvezését követő 30 napon belül fizethető ki.
(4) Az 4. számú mellékletben foglalt kérelemhez csatolni kell:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy legalább 1 éve hegymagasi lakóhellyel
rendelkezik és gyermekével életvitelszerűen Hegymagas községben él,
c) szülő és gyermek lakcímkártya másolatát,
d) a család jövedelem igazolását.
9. §(1) Életkezdő kiegészítő támogatásra jogosult az életvitelszerűen Hegymagason élő újszülött, akinek
szülője/törvényes képviselője legalább 1 éve hegymagasi lakóhellyel rendelkezik és Start
értékpapírszámlát nyitott a Magyar Államkincstárnál, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy
esetében a 600%-át.
(2) Az életkezdő támogatás összege 30.000.-Ft.
(3) A szülő/törvényes képviselő az életkezdő kiegészítő támogatást a gyermek születését követő 6
hónapon belül igényelheti a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon, az újszülött támogatástól
függetlenül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a szülő/törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy legalább 1 éve hegymagasi lakóhellyel
rendelkezik és gyermekével életvitelszerűen Hegymagas községben él,

c) lakcímkártya másolatát,
d) igazolást a Start értékpapírszámla megnyitásáról.
e) a család jövedelem igazolását.
(4) A kérelem benyújtását követően az Önkormányzat környezettanulmányt készíthet.
(5) A Start értékpapírszámlával rendelkező gyermek részére az önkormányzat a feltételek fennállása
esetén a kérelem elbírálását követő 15 napon belül utalja a (1) bekezdésben meghatározott összeget.

10. § Iskolakezdési támogatás
(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre, iskolakezdési
támogatásban részesítheti az alap-, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanulói
jogviszonyban álló gyermeket, illetve fiatal felnőttet, aki(nek):
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett, azaz nettó összegének 230 %-át.
(2) A támogatás egy főre jutó összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló
rendeletében határozza meg.
(3)A támogatási kérelmet minden év augusztus 15 – október 25-ig lehet benyújtani.
(4) A támogatás kifizetése bankszámlára utalással, annak hiányában az önkormányzat házipénztárából
évi egy alkalommal, augusztus 15. és október 30. közötti időpontban történik
(5) A támogatás természetbeni ellátás formájában történő megállapítása esetén, a tanulással összefüggő
kiadások csökkentésére fordítható.
(6) Az iskolakezdési támogatás a rendelet ….mellékletével „Nyilatkozat az iskolakezdési támogatás
igényléséhez” nyomtatványon igényelhető, az abban foglalt igazolások csatolásával.
(MÓDOSÍTANDÓ)

11. § Fűtési támogatás
VAGY
(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre fűtési támogatást
nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások fűtéséhez, ha a háztartás egy főre eső jövedelme nem haladja
meg a 70. 000 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 80. 000 Ft-ot.
(2) Kérelmező a fűtési támogatás megállapítására a kérelem mellékleteként becsatolja a tüzelő
megvásárlását tartalmazó, nevére kiállított számlát. Földgázzal vagy árammal történő fűtés esetén a
fűtési idényre vonatkozó gáz-, illetve áramszámlát kell becsatolni.
(3) A fűtési idény kezdete előtt megvásárolt tüzelőről kiállított számla, a következő aktuális fűtési
idényben vehető figyelembe, a támogatás megállapításánál.
(4) A támogatás egy naptári évben fűtési idényenként, egy alkalommal, azaz egy évben két alkalommal
adható. A fűtési idény szeptember 1-től december 31-ig és január 1-től április 30-ig tart.
(5)A fűtési támogatás mértéke esetenként és háztartásonként a benyújtott számlával megegyező összeg,
de legfeljebb 50.000,-Ft, egyszemélyes háztartás esetén a benyújtott számlával megegyező összeg, de
legfeljebb 30.000,-Ft.

(6) A fűtési támogatás megállapítására irányuló kérelmet a 6. melléklet tartalmazza.
VAGY
(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal fűtési támogatást állapíthat meg készpénz formájában
a 70. életévüket betöltött, valamint a 18. életévüket még be nem töltött személyek részére az alábbi
feltételek szerint:
•

a) A 70. életévüket betöltött személyek esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 230 %-át,

•

b) A 18. életévüket még be nem töltött személyek esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 230 %-át.

(2) A fűtési támogatás összege 2019. évben 4.000 Ft/fő, ezt követően összegét az önkormányzat éves
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete határozza meg.
(3) A fűtési támogatás kifizetése november 1. és december 31. közötti időszakban történik.
(4) A fűtési támogatás a „Nyilatkozat fűtési támogatás igényléséhez” nyomtatványon igényelhető.

12. § Otthon támogatás

(1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat azoknak a családoknak, akik
a helyben megszerzendő első lakásuk építéséhez, vagy vásárlásához kívánják azt felhasználni.
(2) A támogatás egy család részére egy esetben, maximum 150.000 Ft összegben adható.
(3) Nem nyújtható támogatás azoknak, akik hasznosítható lakással, üdülővel, önálló lakrésszel,
2 millió Ft-ot meghaladó értékű személygépkocsival rendelkeznek, lakásukat 10 éven belül
elidegenítették. Kivéve, ha az értékesített lakás a vonatkozó jogszabályi előírásokba foglalt
minimális lakásnagyságot nem érte el és az eladási ár a 2 millió Ft-ot nem haladta meg. Az
eladási árat adásvételi szerződéssel kell igazolni.
13. § Időskorúak részére évi egyszeri támogatás

(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal támogatást állapíthat meg készpénz
formájában a 65. életévüket betöltött …………….. községben lakóhellyel rendelkező személy
részére, amennyiben az igénybe vevő nyilatkozata alapján a család egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 230 %-át.
(2) A támogatás összege 2017. évben 3.500 Ft/fő, ezt követően összegét az önkormányzat
éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.
(3) A támogatás kifizetése november 1. és december 31. közötti időszakban történik.
(4) A támogatás a „nyilatkozat támogatás igénybevételéhez a 65. évét betöltött személyek
részére” nyomtatványon igényelhető, amely a rendelet 9. melléklete.
14. § Temetési támogatás

(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre temetési támogatást
állapít meg annak a hegymagasi lakosnak, aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, ha
a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át.
(2) A támogatás összege 30. 000,- Ft.
(3) A temetési támogatás kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot, a támogatást igénylő nevére szóló
temetés költségeiről szóló számlát, valamint a család jövedelméről szóló igazolást/nyilatkozatot
szükséges csatolni a ….. melléklet szerint.
(4) A támogatás legkésőbb a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül igényelhető.
5. Rendszeres települési támogatás
15. § Ápolási támogatás
(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester ápolási támogatást állapít meg
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) Az ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre
számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb
összegének ……%-át, egyedülálló esetében a ……..%-át
(3) Az ápolási támogatás megállapítását e rendelet 1. mellékletében megjelölt nyomtatvány
benyújtásával kell kezdeményezni. A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 2.melléklet szerinti
igazolását
(4) Az ápolási támogatás egy évre kerül megállapításra.
(5) Az ápolási támogatást a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani.
(6) Az ápolási támogatást utólag minden hónap 5-ig kell kifizetni.
(7) Az ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott alapösszegének a 80%-a.
(8) Nem állapítható meg ápolási támogatás, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési, életjáradéki
vagy egyéb szerződésben vállalták.
(9) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
•
•

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
b) kereső tevékenységet folytat.

(10) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha
•
•
•

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal.

(11) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását annak a hónapnak az utolsó
napjával kell megszüntetni, amelyik hónapban a halál bekövetkezik.
(12) Az ápolási támogatásra jogosult köteles az ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelem
nyomtatvány adataiban történt változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenteni.

16. § Lakásfenntartási támogatás
(1) A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére,
a háztartás tagjai által lakott lakás, albérlet vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz, ha egy főre eső jövedelmük nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét.
(2) A támogatás hat hónapra állapítható meg, kezdete a kérelem benyújtását követő hónap első napja.
(3) A lakásfenntartási támogatás összege egyszemélyes háztartás esetén 15. 000 Ft, egyéb esetben
30. 000 Ft.
(4) A lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez, mely az ……... melléklet,
csatolni szükséges a háztartás címére szóló legutóbbi víz- vagy áramszámlát.

6. Rendkívüli települési támogatás
17. §(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg azoknak a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak
és családjukban az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg a ………..Ft-ot ,
egyedülálló személy esetén a …..Ft-ot.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősülhet különösen:
a) betegséghez
b) halálesethez
c) elemi kár elhárításához
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához
e) iskoláztatáshoz
f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, születéshez
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
i) a gyermek hátrányos helyzetéhez
kapcsolódó kiadás.
(3) A rendkívüli települési támogatás megállapítását e rendelet …. mellékletében megjelölt
nyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni.
(4) A rendkívüli települési támogatás elbírálásáról azonnal, de legkésőbb 5 napon belül intézkedni kell.
(5) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a döntést követően azonnal, de legkésőbb 5 napon
belül intézkedni kell.
(6) Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel.
(7) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan, egyéni elbírálás alapján kell
megállapítani, mely alkalmanként 5. 000 Ft-nál kevesebb nem lehet, és nem lehet több 20.000.-Ft-nál.
(11) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti szöveges kérelemben meg kell jelölni és
lehetőség szerint iratokkal kell igazolni az okokat, melyek miatt kérelmező létfenntartási gonddal küzd.
18. § (1) Jövedelemtől függetlenül jogosult rendkívüli települési támogatásra az a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy (a továbbiakban: Krízishelyzetbe került személy),
aki egyébként jövedelmi viszonyai alapján nem tekintendő rászorultnak.

(2)A Krízishelyzetbe került személy rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét követő 30 napon belül nyújthatja be.
(3) A Krízishelyzetbe került személy részére nyújtandó rendkívüli települési támogatás megállapításáról
és kifizetéséről azonnal intézkedni kell.
(4) A Krízishelyzetbe került személy köteles igazolni azt a tényt, melynek következtében a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezett.
(5) Rendkívüli települési támogatás megállapítása során a krízishelyzetbe került személy kérelmében
foglaltakra, élethelyzetre tekintettel, méltányossági alapon az e rendeletben meghatározott rendkívüli
támogatás maximális összegétől eltérhet. A krízishelyzetre való tekintettel megállapított rendkívüli
település támogatás összege legfeljebb ……..Ft lehet.

7. Köztemetés

19.§ (1) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben
különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a polgármester mentesítheti az
eltemettetésre köteles személyt.
(2) Amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjának a köztemetés költségeinek
megtérítése megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) a köztemetés költségeit elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
vagy
b) a köztemetés költségeinek 50%-át elengedheti, és kérelemre részletekben fizettetheti meg,
ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszíti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló _/2015. önkormányzati rendelete.

Gyurka Miklósné
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2021. …………
Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

