Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, amely a Magyar Közlöny 2014. évi 184.
számában kihirdetésre került. Ez a törvény tartalmazza többek között a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítását,
melynek értelmében 2015. március 1. napjától lép életbe a szociális segélyezés új rendszere.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást
helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe kerül 2015.
március 1-jétől. Ezt követően az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípust állapíthat
majd meg a járási hivatal: a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és új ellátásként az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (a korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy része válik erre jogosulttá). Az előbbi ellátás esetében az érintettek
tényleges foglalkoztatása és az ezzel összefüggő együttműködési és elszámolási feladatok
várhatóan továbbra is az önkormányzatoknál jelentkeznek majd.
A módosítás az Szt. által szabályozott ellátások közül érinti továbbá az alábbiakat, ezekre
vonatkozóan az Szt. 2015. március 1. napjától nem tartalmaz szabályozást:
- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás
1. Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális
ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – más ellátásokra válhat jogosulttá.
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét
megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek
2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
eredményeként vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak, az egyéb jogosultsági feltételeknek való
megfelelés esetén. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátásra való
jogosultságot 2015. február 28. napjával meg kell szüntetni.
2. Lakásfenntartási támogatás
Ezen ellátás 2015. március 1. napjától kikerül az Szt-ből, ettől az időponttól kezdődően
biztosításuk nem lesz kötelező. Kivételt képeznek ez alól azon kérelem alapján indult ügyek,
amelyek iránt 2014. december 31. napját követően nyújtottak be kérelmet, és a 2015. január 1.
napján folyamatban lévő ügyek. Ezekben az esetekben a támogatást egy év helyett legfeljebb
2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra lehet megállapítani. A kifizetésekhez a központi
költségvetésből a 2014. évi szabályoknak megfelelően, azaz az érintett ellátások kifizetett
összegének 90 %-ához lehet igényelni támogatást. Az önkormányzat a továbbiakban a
települési támogatás keretében biztosíthat támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.

3. Méltányossági közgyógyellátás
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt-ből, ettől az időponttól
kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Az önkormányzat a települési támogatás keretében
biztosíthat támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
4. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt-ből. Az ellátás biztosítása a
települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az önkormányzat a települési
támogatás keretében biztosíthat továbbra is ilyen tartalmú támogatást.
Rendeletalkotási kötelezettség - a települési támogatás
1. Az Szt. 45. §. (1) bekezdése szerint: A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan
sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
2. Az Szt. 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 létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó
támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. értelmében rendkívüli támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez,
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére – is megállapítható.
3. A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályozni,
hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2015.
január 1-jén 28.500 Ft.)
E szabály alól kivételt képez a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére megállapított települési támogatás havi összege.
A képviselő-testületnek a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét
legkésőbb 2015. február 28. napjáig kell megalkotnia.
Pénzügyi áttekintés
1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz.
mellékletének III. pont 1. alpontja tartalmazza „a pénzbeli szociális ellátások
kiegészítésének előirányzatát”, mely a
- 2015. január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
kifizetett összegek 80 %-ának,
- az önkormányzat által 2015. évben fizetendő rendszeres szociális segély 90 %-ának,
- a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatásra kifizetett
összegek 90 %-ának igénylésére szolgál.
Ugyanezen melléklet III. pont 2. alpontja tartalmazza a „települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb támogatása” előirányzatát, mely a 32 000 forint egy lakosra
jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz
járul hozzá.
A támogatás többek között a fenti ellátások önrészére, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb
állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon
történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli
és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának
települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.
A Belügyminisztérium – a költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.e.)
pontja alapján – közzétette az egyes települések támogatásának összegét, mely szerint Püskit
ezen előirányzat keretében 894.920,- Ft illeti meg.
Indokolás a rendelet-tervezethez
A települési támogatás keretében nyújtandó önkormányzati ellátásokról rendeletet kell
alkotni, meghatározva a támogatások típusait, jogosultsági feltételeit, kifizetésének szabályait,
illetve a felhasználásuk ellenőrzésének rendszerét.

A rendelet-tervezet alapján a település támogatás 6 típusát különböztethetjük meg:
- a lakásfenntartási támogatásnak a 3. § alapján biztosított támogatás felel meg leginkább. A
szabályok alapját is a hatályon kívül helyezésre kerülő törvényi rendelkezések képezték,
ugyanakkor viszont azokon sok tekintetben egyszerűsítettünk.
- a méltányosságból nyújtott közgyógyellátásnak a rendelet 4. §-a alapján nyújtott támogatás
feleltethető meg. A jövedelemhatárokat a jelenlegi szabályokhoz képest minimálisan eltérő
módon határoztuk meg. A települési támogatás megállapítása során gyakorlati problémát
jelent a gyógyszerköltség igazolása, melyre korábban törvény kötelezte az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárt. Helyi rendeletben ilyen kötelezés nem állapítható meg ezért
javasolt a település háziorvosával együttműködési megállapodást kötni e feladat ellátására.
- a rendkívüli települési támogatás szabályainál (5. § ) az önkormányzati segély (korábban
átmeneti segély) szabályait vettük alapul.
- az általános és középiskolás gyermekek beiskolázásához az önkormányzat támogatást tud
nyújtani. ennek szabályait a 7. § tartalmazza.
- a méltányossági ápolási díj településünkön egy személyt érint. A rendelet-tervezet 8. §-a
lehetővé teszi a korábbiakhoz hasonló szabályok mellett települési támogatás ilyen célú
megállapítását is.
A 2. és 3 mellékleteket nem csatoltuk az előterjesztéshez.
Kérem, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet megtárgyalni szíveskedjék.
Püski, 2015. február 12.
dr. Kránitz Péter
jegyző

Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett
hatásvizsgálat eredménye:
Rendelet-tervezet címe:
Püski Község Önkormányzatának ../2015. (…) önkormányzati rendelete a szociális
ellátásokról
Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen:
Társadalmi-gazdasági hatás: A rászoruló családok támogatásainak lehetőségét teremti
meg
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rászoruló családok elesnek az önkormányzati támogatások lehetőségétől. Az
önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket
Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást.
Tárgyi: Nem igényel.
Pénzügyi: A pénzügyi feltételek adottak.

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdése és 132. § (4) bekezdése alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet személyi hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 3. § -ában meghatározott személyi körre terjed ki, azzal, hogy e rendelkezés
alkalmazása során az önkormányzat közigazgatási területén élő, vagy tartózkodó természetes
személyeket kell figyelembe venni.
(2) A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezések hatálya a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben valamennyi, az önkormányzat közigazgatási területén élő, vagy
tartózkodó természetes személyre kiterjed.
Általános szabályok
2. §
(1) Az Önkormányzat települési támogatást nyújt:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
c) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (a
továbbiakban: rendkívüli települési támogatás),
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként,
e) gyermek beiskolázásához és
f) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére.
(2) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével
nyújtott települési támogatás, valamint a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége
alóli mentesítés esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény jogosultatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére vonatkozó rendelkezéseit kell
értelemszerűen alkalmazni.
(3) A települési támogatások összegét az e rendeletben foglalt szabályok alapján száz forintra
kerekítve kell megállapítani.

(4) A pénzbeli ellátások megfizetése lakossági folyószámlára történő átutalással történik.
Amennyiben a kérelmező lakossági folyószámlával nem rendelkezik, vagy az átutaláshoz
szükséges adatok nem ismertek, az ellátás a Hivatal házipénztárán keresztül is kifizethető.
(5) Eltérő rendelkezés hiányában az e rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § -ában
meghatározott értelmező rendelkezések irányadóak.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
3. §
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás a
szociálisan rászoruló háztartások részére nyújtható, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez való hozzájárulásként.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás akkor
állapítható meg ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.
(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
12 hónapra, havonta esedékes rendszeres juttatásként állapítható meg, azzal, hogy ezt
követően - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - ismételten is megállapítható. A
támogatásra való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 15%-a, de legfeljebb
6.000,- Ft.
(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság megszorozva négyzetméterenként 450,- Ft összeggel.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában az elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5-5 nm.
(9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
természetbeni formában is nyújtható az alábbiak szerint:
a) közvetlenül a közműszolgáltató részére történő folyósítással, vagy
b) szilárd tüzelőanyag vásárlása révén.
(10) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás szilárd tüzelőanyag vásárlása formájában kerül megállapításra az (5)
bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatást éves összegben kell megállapítani.
(11) Ha a jogosult személy a támogatás folyósításának ideje alatt meghal, az elhalálozás
napját követő hónapban esedékes támogatás összegét a vele egy háztartásban élt hozzátartozó

részére kell kifizetni, azzal hogy e hónap utolsó napjával a támogatásra való jogosultság
megszűnik.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
4. §
(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászorult
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás állapítható meg annak a
személynek akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg és a kérelmező havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
20%-át, feltéve, hogy a kérelmező közgyógyellátásra semmilyen jogcímen nem jogosult.
(3) A kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költségének megállapításakor kizárólag
a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek, továbbá a gyógyászati
segédeszközök közül a pelenka vehető figyelembe.
(4) A kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét - az Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás szerint - a háziorvos igazolja.
(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 12 hónapra, havonta
esedékes rendszeres juttatásként állapítható meg, azzal, hogy ezt követően - a jogosultsági
feltételek fennállása esetén - ismételten is megállapítható. A támogatásra való jogosultság
kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.
(6) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege azonos a
kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátása költségének összegével, de legfeljebb 8.000,- Ft.
Rendkívüli települési támogatás
5. §
(1) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
biztosított hozzájárulás.
(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedülélő kérelmező esetében a 250 %-át és vagyonnal nem
rendelkezik. A rendkívüli települési támogatás - a (5) bekezdésben foglalt eset kivételével háztartásonként évente legfeljebb négy alkalommal adható.
(3) A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazásában létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, különösen, ha
a) a kérelmezőnek legalább két hónapos közüzemi díj tartozása van,
b) kérelmező nyugdíjazása folyamatban van, de ellátásban nem részesül, vagy
c) a kérelmezőnek egyéb igazolt, szükséges és rendkívüli kiadása keletkezett.
(4) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként nem lehet kevesebb 5.000,- Ftnál, de nem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot.
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester jövedelemhatártól függetlenül
rendkívüli települési támogatást adhat kérelemre, vagy hivatalból egy háztartás esetében évi
egy alkalommal legfeljebb 50.000,- Ft összegben.

(6) A (5) bekezdés alkalmazásában azokat a személyeket kell települési támogatásban
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez,
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(7) A rendkívüli települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában
lehet megállapítani. Természetben nyújtható különösen:
a) élelmiszer vásárlásával,
b) személyes gondoskodást nyújtó ellátás személyi térítési díjának meghatározott időre
szóló mérséklése vagy elengedése útján,
c) tüzelő vásárlása útján, vagy
d) közüzemi díj szolgáltató részére történő közvetlen átutalásával.
(8) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a települési támogatás kamatmentes kölcsön
formájában is nyújtható azzal, hogy az legfeljebb 12 hónap futamidőre adható. A
kamatmentes kölcsön folyósítására a kérelmező, valamint az Önkormányzat nevében a
polgármester hatósági szerződést köt.
(9) A rendkívüli települési támogatás kérelmezése esetén a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzet fennállását igazolni kell. Igazolásként el kell fogadni minden olyan
dokumentumot, mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását
valószínűsíti, így különösen közüzemi számlát, orvosi igazolást, balesetről készült
jegyzőkönyvet, vagy biztosító által készített kárfelmérést.
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési
támogatás
6. §
(1) A települési támogatás elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként is megállapítható, melynek igénylésére a temetési költségeket megfizető
személy jogosult.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott
települési támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
%-át.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott
települési támogatás összege 20.000,- Ft.
Gyermek beiskolázásához nyújtott települési támogatás
7. §
(1) A települési támogatás gyermek beiskolázásával kapcsolatos költségekhez való
hozzájárulásként is megállapítható.
(2) A gyermek beiskolázásához nyújtott települési támogatás igénylésére az a személy
jogosult, akinek gyermeke általános iskolában tanul, vagy középiskolai nappali rendszerű
oktatásban vesz részt.

(3) A gyermek beiskolázásához települési támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(4) A gyermek beiskolázásához nyújtott települési támogatás összege:
a) általános iskolai oktatásban résztvevő gyermekenként 5.000,- Ft és
b) középfokú oktatásban résztvevő gyermekenként 10.000,- Ft.
(5) A gyermek beiskolázásához nyújtott települési támogatás iránti kérelem minden év
augusztus 1-től október 15-ig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 19.
életévét betölti. E határidő elmulasztása jogvesztő.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatás
8. §
(1) Települési támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át, egyedülélő esetében 200 %-át és ápolási díjra semmilyen jogcímen nem jogosult.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három
hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
(3) Az ápolt személy tartósan beteg állapotát a háziorvos által az e rendelet 3. mellékletében
meghatározott formanyomtatvány alapján kiállított igazolással kell igazolni.
(4) Nem jogosult e jogcímen települési támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül;
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az e jogcímen
megállapított települési támogatás összegét, vagy
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója.
(5) Az e jogcímen kapott települési támogatásra való jogosultságot 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,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott, vagy
e) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(6) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő hónap
utolsó napjával kell megszüntetni.
(7) Az (5) bekezdés b) pontja alkalmazásában az ápolást végző nem teljesíti a kötelezettségét
az alábbi esetekben:

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, különösen
megfelelő étkeztetéséről, gyógykezeltetéshez, gyógyszerhez való hozzájutásáról nem
gondoskodik, vagy
b) az ápolt személy rendszeres mosdatásáról, fürdetéséről, és lakókörnyezete megfelelő
higiéniás körülményeinek biztosításáról, különösen a lakás takarításáról és fűtéséről, az ápolt
személy ruházatának és ágyneműjének mosásáról nem gondoskodik.
(8) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségeinek teljesítését a polgármester, vagy az ő
felhatalmazása alapján más személy ellenőrizheti.
(9) Az (1) bekezdés alapján megállapított települési támogatás összege havonta az éves
központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj havi alapösszegének 80%-a.
(10) E települési támogatásra való jogosultságot évente hivatalból felül kell vizsgálni.
Mentesítés köztemetés költségeinek megtérítése alól
9. §
Köztemetés elrendelése esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének
megtérítési kötelezettsége alól annak ötven százaléka erejéig mentesíthető, feltéve, hogy
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és vagyona nincs.
Eljárási rendelkezések
10. §
(1) A rendeletben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások iránti kérelmet Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal)
kell előterjeszteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti
adattartalommal kell benyújtani és ahhoz csatolni kell az ott meghatározott dokumentumokat.
(3) A rendeletben meghatározott ellátások esetén a vagyoni helyzet vizsgálata érdekében a
kérelmekhez csatolni kell a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.
(4) Amennyiben az aktív korú kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy úgy
nyilatkozik, hogy kizárólag alkalmi munkából származó jövedelemmel rendelkezik, vagy
jövedelemmel nem rendelkezik – ha jogszabály másként nem rendelkezik– az önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások iránti
kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy nevezett
személy a nyilvántartásukban szerepel, továbbá, hogy onnan pénzbeli ellátásban nem részesül.
(5) A Hivatal vezetője, vagy felhatalmazása alapján más személy – amennyiben az a döntés
előkészítése során szükségessé válik - a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt
készít. A környezettanulmány során vizsgálni kell a család lakáskörülményeit, vagyoni,
jövedelmi viszonyait, és életvitelét.
Hatásköri rendelkezések

11. §
(1) A képviselő-testület
a) a 3. § alapján nyújtható települési támogatás;
b) a 4. § alapján nyújtható települési támogatás;
c) a 5. § (5) bekezdése alapján nyújtható települési támogatás és
d) a 6. § alapján nyújtható települési támogatás megállapításával
kapcsolatos hatásköröket a Polgármesterre ruházza át.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
12 .§
(1) A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kötött megállapodás
alapján, e társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a
Családsegítő Szolgálat útján a következő alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat
biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) idősek nappali ellátása (idősek klubja),
e) hajléktalanok átmeneti ellátása,
f) hajléktalanok nappali ellátása,
g) fogyatékos és demens személyek nappali ellátása,
h) családsegítés és
i) gyermekjóléti szolgáltatás.
(2) az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételére, az ellátás
megszüntetésére, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályokat Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete tartalmazza.
Záró és átmeneti rendelkezések
13. §
(1) A rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 12/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete.
(3) A hatályon kívül helyezett rendelet alapján önkormányzati hatáskörben megállapított
ellátásokat a felülvizsgálat időpontjáig kell folyósítani.

1. melléklet
A települési támogatás iránti kérelem adattartalma
- A kérelmező adatai: neve, születési neve, lakóhelye (tartózkodási helye), születési helye és
ideje, anyja neve, állampolgársága (bevándorlási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik,
menekültként elismert), TAJ száma, elérhetősége
- A kérelmező családjában élő személyek adatai: név, születési név, születési hely és idő,
anyja neve, rokoni kapcsolat a kérelmezővel
- Jövedelemre vonatkozó adatok: a kérelmező és a családjában élők nettó jövedelmének
feltüntetése a becsatolt igazolásoknak megfelelő adatokkal
- A kérelmező nyilatkozatai: nyilatkozat a szolgáltatott adatok valódiságára vonatkozóan,
hozzájárulás a szükséges adatkezeléshez, nyilatkozat a kérelemben foglalt adatok esetleges
ellenőrzésének tudomásul vételéről.
- Egyéb: további releváns információ, megjegyzés, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzet megjelölése stb.
- A szükséges mellékletek megjelölése:
iskolalátogatási igazolás, egyéb igazolás

jövedelemigazolások,

vagyonnyilatkozat,

Ha a település támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként igénylik, fentieken túl a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat is:
- Az elhunyt személy adatai: elhalálozás helye és ideje, az elhunyt rokoni kapcsolata a
kérelmezővel
- Nyilatkozat arról, hogy az elhunyt a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesült-e.
- Mellékletként: eredeti számla a temetésről, halotti anyakönyvi kivonat másolata

