Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról
Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése
alapján
származtatott
jogalkotói
hatáskörben,
valamint
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva , a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. tv. (Továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdése, 45. § (1) bekezdése
alapján az alábbi rendeletet alkotja meg a települési támogatásról:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban az Szt.) alapján, a helyi sajátosságoknak megfelelően, az
önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével szabályozza a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed Tiszasziget község Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén érvényes lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező
az Szt. 3. § -ában megjelölt személyekre.

Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. A jövedelem , a vagyon , a család , a közeli hozzátartozó, az egyedül élő , a háztartás, a
keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
2. Egy főre jutó jövedelem: az Szt. 4.§. (1) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel a c) és f)
pont figyelembe vételével számított összeg.
3. Gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10.§ (1) bekezdésében
foglaltak
4. Környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló többször módosított 2004. évi CXL.törvény ( továbbiakban :Ket.) 56-57/B.§ - a szerinti
helyszíni szemle , melynek célja a kérelmező saját otthonában történő felkeresése információ
gyűjtés céljából életkörülményei, jövedelmi, illetve vagyoni viszonyaival kapcsolatban.

5. Pénzbeli ellátások: temetési támogatás, rendkívüli települési támogatás , téli tüzelő
megvásárlása céljából nyújtott támogatás, , gyógyszertámogatás.
6. Természetbeni ellátások: élelmiszer utalvány, lakhatási támogatás, amellyel az
önkormányzat anyagi javak biztosításával nyújt segítséget
7. Elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott ingatlant érő tűz, elemi csapás, különösen
jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó, szél, vihar, villámcsapás, földrengés okozta kár
8. Közszolgáltató: energiaellátást, közműves ivóvíz-és csatornaszolgáltatást , települési
szilárd hulladék gyűjtést végző szolgáltató

Eljárási rendelkezések
4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatás megállapítása iránti kérelmeket a
Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalban (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.) lehet
szóban, vagy írásban előterjeszteni.
(2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól köteles a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet mellékletei szerinti tartalommal nyilatkozni, továbbá a
jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell
becsatolnia.
(3) A Kübekházi közös Önkormányzati Hivatal a benyújtott nyilatkozatok tartalmának
ellenőrzése érdekében megkeresheti :
a.) az állami adóhatóságot
b.) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet
c.) az igazolást kiállító szervet
d.) a munkáltatót
(4) A Kübekházi közös Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítése
környezettanulmányt készíthet a kérelmező jogosultságának megállapítása érdekében.

során

5.§
(1) Jelen rendeletben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései kell
alkalmazni.
(2) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem
rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a
Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárából, külön kérelem esetén átutalással
történik.

(3) Jelen rendeletben meghatározott ellátásban részesülő, a jogosultsága feltételeit érintő
lényeges tények , körülmények megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15. napon belül
köteles a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalához bejelenteni.
(4) Jelen rendeletben szabályozott települési támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű
igénybevétele esetén a Sztv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. FEJEZET
Települési támogatások
Lakhatási támogatás
6.§
(1) A Képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez hat
hónapra lakhatási támogatást állapíthat meg
(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő- szolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez , lakbérhez,
vagy albérleti díjhoz nyújtott támogatás.
(3) A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja
meg
a) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 % -át,
b) többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, továbbá a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és
a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(5) Ha a háztartás a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi
pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja
szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel
figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.
(8) A lakhatási támogatás esetében 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, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.
(9) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi
költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de legalább 2.500,- Ft
és legfeljebb 5.000,- Ft.
(10) A TM kiszámítása a következő módon történik:
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─────── x
NYM

0,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve
kell meghatározni.
7.§
(1) A kérelmet a rendelet 1 . melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás részeit.
(4) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő
hónaptól a közszolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség
tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
(5) A lakhatási támogatást azon közszolgáltató részére lehet folyósítani , amellyel az
Önkormányzat megállapodást kötött.
(6) A 6.§ (1) bekezdésében meghatározott támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört
a jegyző gyakorolja.
Gyógyszertámogatás
8.§
(1) A Képviselő-testület a rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez
gyógyszertámogatást állapíthat meg.

hat hónapra

(2) Szociális alapon gyógyszertámogatásra jogosult
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeresen szedett

gyógyszer költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 % - át
eléri,
vagy
b) az egyedül élő, akinek a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 % - át és a havi rendszeresen szedett gyógyszer
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 % - át eléri.
(3) A gyógyszertámogatás összege az (2) bekezdés alapján igazolt költség, de legfeljebb havi
5.000 forint összegben állapítható meg.
(4) A kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A kérelem elbírálásához a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokon kívül
csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a rendelet 3. melléklete alapján kiállított
háziorvosi igazolást.
(6) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján érvényes
közgyógyellátással rendelkezik.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a
jegyző gyakorolja.

III. Fejezet
Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatások formái
Rendkívüli települési támogatás
9. §
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg az alábbi feltételek fennállása esetén
annak a személynek:
a) aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül,
b) aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga vagy
családja ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb
feltételeknek megfelel,
c) akinek a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete okoz anyagi nehézséget,
d.) akit elemi kár ért.
(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek aki esetében az (1)
bekezdés szerinti feltételekből legalább egy fennáll és a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő
esetében a 200 %-át nem haladja meg.
(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege esetenként nem lehet kevesebb, mint
3.000 Ft, mely összeg egy naptári évben legfeljebb három alkalommal adható.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállása alapján nyújtott rendkívüli települési
támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy igazodjon a támogatott anyagi és szociális
helyzetéhez, valamint az adott élethelyzetben tényleges támogatást jelentsen.
(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra hivatkozással
rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 15 napon belül ismételten benyújtott
kérelem esetén rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.
(6) Azon egyedül élő személyek és családok, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50 %-ával meghaladja a (2) bekezdésben
meghatározott értékhatárt, naptári évenként egy alkalommal – tüzelő beszerzésére, illetve a
fűtés költségeihez való hozzájárulásként – 12.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban
részesülhetnek.
(7) Azon személyek, akik olyan háztartásban élnek, mely háztartásra tekintettel
lakásfenntartási támogatás lett megállapítva az (6) bekezdésben foglalt rendkívüli települési
támogatásra nem jogosultak.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a
jegyző gyakorolja.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és
módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

Temetési támogatás
10. §
(1) Temetési támogatás állapítható meg annak az elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodó személynek:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át meghaladja, de nem éri el a 300 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege:
a) (1) bekezdés a) pontja esetében 25.000,- Ft,
b) (1) bekezdés b) pontja esetében 20.000,- Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani

(4) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező vagy a vele közös háztartásban
élő közeli hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti
példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) A kérelem benyújtásának határideje a haláleset bekövetkeztét követő 60 nap.
(6) A hatáskör gyakorlója a rendkívüli települési támogatás megállapításáról szóló
határozatban előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását. Amennyiben
a támogatott személy a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az
ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Szt. 17 §-ában
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(7) Az (1) bekezdésben maghatározott támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a
polgármester gyakorolja.
Köztemetés
11. §
(1) Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik a Tiszasziget közigazgatási
területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha:
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személynek a köztemetés költségeinek
megtérítését 18 havi részletben engedélyezheti, valamint a megtérítési kötelezettsége alól
részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén
mentesítheti.
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles
személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja
meg

III. Fejezet
Záró rendelkezések
12.§
(1) Jelen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testületének a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2013.(XII.11.) Öt. rendelete hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetve 2015. február 27. napján 17.00 órakor.

Ferenczi Ferenc sk.
polgármester

dr. Vladiszavlyev Zsanett sk.
aljegyző

