Szentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 45. §-ában 48. § (4) bekezdésében,
92. § (1) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel
a Szociális Bizottság állásfoglalására az alábbi
rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében, a helyi
sajátosságoknak megfelelően meghatározza a
Szentkirály
községi
Önkormányzat
(a
továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott
pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint
rendelkezzék
a
szociális
ellátások
igénybevételének jogosultságáról, mértékéről,
igénybevételük
módjáról,
a
kifizetésének
szabályairól.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a szentkirályi
lakóhellyel
vagy
tartózkodási
hellyel
rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében
valamint az Szt. 7. §-ában meghatározott
személyekre.
(2) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra az
Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell
alkalmazni.
A szociális ellátások általános eljárási szabályai
3. §
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló
kérelmet
elsősorban
formanyomtatványon,
személyesen vagy postai úton a Közös
Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) A kérelmező személyi adatait

b) A kérelmező lakóhelyét, tartózkodási
helyét, hajléktalan személy esetén azt a
címet, melyre az ellátás folyósítását kéri
c) A kért ellátási forma megnevezését,
indokolását
d) Nyilatkozatot az Szt. 4. § (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott személyekről, az
egyéb szociális ellátás esetén az Szt. 4. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott
személyekről
e) A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások
igénylésének
és
megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott
egyéb igazolásokat,
f) Az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott
személyeknek
a
jövedelemszámításra irányadó időszakra
eső jövedelméről szóló igazolást.

4. §
A Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője a
kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás
vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni
szemlét tarthat, környezettanulmányt készíthet, a
jövedelmet vélelmezheti.
5. §
(1) A jogosult részére megállapított összeg
kifizetésére a kérelemben foglaltak alapján a
Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában, vagy
a kérelemben megjelölt számlaszámra történő
átutalással kerül sor a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig.
(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás
megtérítésére a Szt. 17. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
I. Fejezet
A települési támogatás formái
6. §
(1) Települési támogatás:
a) létfenntartási gondok enyhítése;
b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulás;
c) ápolási célú támogatás;
d) szociális kölcsön;
e) gyógyszertámogatás;
f) idősek egyszeri támogatása
céljából nyújtható.

7. §
(1) A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntésével rendkívüli települési
támogatás állapítható meg annak a
létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan,
vagy tartós létfenntartási gondokkal küzdő
nagykorú személynek, akinél az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg
családban élő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetén 200 %-át.
(2) Az Szt. szerint aktív korú, állástalan,
igazolható havi rendszeres jövedelemmel
nem rendelkező kérelmező az (1)
bekezdésre tekintettel benyújtott települési
támogatás esetében a kérelmet elbíráló
hatóság felhívására köteles az állami
foglalkoztatási szervnél álláskeresőként
nyilvántartásba vetetni magát, és az állami
foglalkoztatási
szervvel
folyamatosan
együttműködni.
Számára
települési
támogatást megállapítani kizárólag a
felhívás teljesítését követően lehet.
(3) A gyermeket gondozó család létfenntartási
problémáinak megoldásához a gyermeket
nevelő szülőt (törvényes képviselőt)
települési támogatásban lehet részesíteni, ha
a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetbe került.
(4) Elsősorban azt a szülőt (törvényes
képviselőt) kell települési támogatásban
részesíteni,
a)
ahol a gyermek eltartásáról családja
más módon nem tud gondoskodni,
vagy
b)
alkalmanként
jelentkező
többletkiadásuk keletkezik.
(5) Települési támogatásként a polgármester az
elhunyt
eltemettetésének
költségeihez
települési támogatást nyújthat annak az
eltemettetőnek, akinek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át, és az eltemettetés
költségeinek
viselése
létfenntartását
veszélyezteti.
(6) Ha a temettető megfelel az (1) bekezdésbeli
feltételeknek, akkor a települési támogatás
folyósítása kötelező.
A települési támogatás összege a számlával
igazolt temetési költségből
- 30.000.- Ft a 7. § (1) bekezdése esetében
- 20.000.- Ft a 7. § (6) bekezdése esetében.
(7) Nem állapítható meg települési támogatás

(8)

a) ha az eltemettető szociális temetést
igényelt,
b) ha a kérelem benyújtása a számla
kiállítását követően több mint 30
napra történik.
Az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásra igényelt
települési támogatás megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a temetés
költségeiről az eltemettető nevére kiállított
számla eredeti példányát és a halotti
anyakönyvi kivonatot.
8. §

A polgármester átruházott hatáskörben települési
támogatásban részesítheti kérelemre azt a
személyt, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén
a 200 %-át nem haladja meg, és aki
a)
aa) 70 évesnél magasabb életkorú,
ab) három vagy több gyermeket nevelő
nagycsaládos,
ac) gyermekét egyedül nevelő szülő,
ad) egyedül élő nyugdíjas,
ae) jövedelemmel nem rendelkező, vagy
b) a Szt. II. fejezetében szabályozott pénzbeli
ellátáson kívül egyéb bevétellel nem rendelkezik,
és munkanélküli ellátásra nem jogosult, önhibáján
kívül munkanélküli.
1
c) A polgármester átruházott hatáskörben minden
év szeptember hónapjában települési támogatásban
részesíti az iskola igazgatójának javaslatára a
szociálisan rászorult tanulókat.
9. §
A települési támogatás és a rendkívüli települési
támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz
igazodóan 2.000 - 10.000.- Ft között lehet
megállapítani.
10. §
(1)

A megállapított települési támogatás
folyósítása készpénzben vagy természetben
nyújtott
ellátás
formájában
történhet.
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv-, a tüzelő segély, a közüzemi
díjak, illetve az oktatási intézmények térítési
díjának kifizetése.

(2) Indokolt esetben a döntéshozó intézkedhet az
elkészült határozat azonnali végrehajtásáról.
1
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(3) Nem állapítható meg települési támogatás
olyan személy részére, aki a 12. §-ban
szabályozott szociális kölcsönben részesült, és
a rá irányadó határidőn belül a kölcsön
részleteit nem fizette vissza, amíg fennálló
részlettartozása van.
Ápolási célú települési támogatás
11. §
(1) Ápolási célú települési támogatást a
képviselő-testület állapít meg annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi és családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160
%-át, egyedülálló esetén annak 180 %-át.2
(2) Az ápolási célú települési támogatás összege
az ápolási díj központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott alapösszegének a
80%-a.
(3) Tartósan beteg, ápolásra szoruló, önmaga
ellátására részben képes állapot igazolását az
ápolt háziorvosa által kiállított, a kérelem
mellékletét
tartalmazó
nyomtatványon
szükséges igazolni.
(4) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének
minősülnek a pénzbeli és természetbeni
szociális
ellátások
igénylésének
és
megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.)
Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében
szabályozott esetek.
(5) Az ápolási célú települési támogatás legfeljebb
12 hónap időtartamra állapítható meg.
Amennyiben az ápoló egyéb rendszeres
jövedelemre való jogosultságot szerez, és az
eléri az ápolási díj összegét, akkor a
támogatást a jövedelemszerzést követő hónap
első napjával meg kell szüntetni. Az ápolási
célú települési támogatás az ápolt halálát
követő hónap utolsó napján szűnik meg.
(6)

2

Az ápolási célú települési támogatás
folyósítása alatt az ápolást végző személy
ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor
ellenőrizhető. Az Önkormányzati Hivatal
megkeresésére az ápolási kötelezettség
teljesítését
a
házi
segítségnyújtóként
foglalkoztatott munkavállaló, a szociális
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ügyintéző és a jegyző ellenőrizheti, és
kezdeményezheti az ápolási célú települési
támogatásra való jogosultság felülvizsgálatát.
Szociális kölcsön
12. §
(1) A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben
évente egy alkalommal kamat-mentes szociális
kölcsönben részesítheti azt a rászorult személyt,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, és
a) bizonyítottan
olyan
átmeneti
pénzzavarba
került,
vagy
olyan
rendkívüli kiadása merült fel, amely
veszélyezteti családja létfenntartását, és
b) rendelkezik olyan jövedelemforrással,
amely garanciát jelent a kölcsön
visszafizetésére.
(2) A polgármester jogosult szociális kölcsönben
részesíteni az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi
feltételeknek megfelelő kérelmezőt temetés, elemi
kár
esetén,
valamint
közüzemi
számla
kiegyenlítésére, ha a közműszolgáltatásból való
kikapcsolás közvetlen veszélye fenyeget.
(3) A kölcsön nyújtásáról a Szociális Bizottság a
következő ülésén, a polgármester legkésőbb a
kérelem benyújtását követő 8 napon belül dönt. A
döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatni kell.
(4) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester
szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás
felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés
feltételeit.
(5) A kölcsön összege temetés, elemi kár,
közüzemi számlák kiegyenlítése esetén legfeljebb
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-a, egyéb esetben 200 %-a.
(6) Szociális kölcsön
formájában is nyújtható.

természetbeni

ellátás

13. §
Nem részesíthető kölcsönben a 12. § (1)
bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő
személy, ha korábban igénybe vett kölcsönét nem
fizette vissza.
14. §
Ha a kölcsön összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg 3
hónap, ha a kétszeresét nem haladja meg 6 hónap,
ha a háromszorosát nem haladja meg 9 hónap alatt

kell visszafizetni, lehetőleg a felvétel évében,
havonként előre meghatározott részletekben.
Gyógyszertámogatás
15. §
(1) A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben
gyógyszertámogatásra való jogosultságot
állapíthat meg annak a személynek, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200-át, és a havi igazolt
gyógyszerköltsége meghaladja jövedelmének
12 %-át.3
(2) Jövedelmétől
függetlenül
jogosult
gyógyszertámogatásra az a személy, akinek
havi igazolt rendszeres gyógyszerköltsége
meghaladja jövedelmének negyedét4.

(3) A havi rendszeres gyógyszerköltséget a
háziorvos
igazolása
alapján
beárazott
gyógyszerlista igazolja.
(4) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki az
Szt. szerint közgyógyellátásban részesül.
(5) A gyógyszertámogatás összege havi 5.000 Ft,
melynek kifizetésére minden hónap 5. napján
utólag kerül sor. A gyógyszertámogatást az év
első felében benyújtott kérelem esetében
legfeljebb a tárgyév június 30. napjáig, a
második félévben benyújtott kérelem esetében
legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig
lehet megállapítani.
Idősek egyszeri támogatása16. §
(1) A Polgármester átruházott hatáskörben a 65.
életévét betöltött, Szentkirály község közigazgatási
területén állandó lakcímmel rendelkező lakos részére
évente egy alkalommal 2000 Ft összegű támogatást
nyújthat.
(2) A támogatás kifizetése hivatalból, a
házipénztáron keresztül történik.
I. Fejezet
Záró rendelkezések
18. §

3
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(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló
6/2011.(VII.30.) számú önkormányzati rendelet,
és hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról
szóló 6/2011. (VII.30.) önkormányzati rendeletet
módosító 8/2011. (XI.25.), 1/2012. (I.20.), 2/2012.
(II.10.) 7/2013. (IX.17.), 13/2013. (XII.11.)
5/2014. (V.09.), 10/2014. (XI.30.) önkormányzati
rendelet.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. március 1-ét
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Szentkirály, 2015. február 24.
Szabó Gellért sk.
polgármester

dr. Lajos Krisztina sk.
jegyző

Ezen rendelet 2015. február 25-én kihirdetésre
került.

dr. Lajos Krisztina sk.
jegyző

