
Petőfiszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRÓL

Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26.
§-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ban és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglaltak szerint a Képviselő-
testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja
1. §

E rendelet célja, hogy meghatározza Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) által biztosított, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott pénzbeli és
természetbeni ellátások feltételeit, mértékét, valamint igénybe vételük rendjét.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában a mindenkor hatályos Szt., és végrehajtási rendeletében
megfogalmazott rendelkezéseket kell alkalmazni.



II. Fejezet

Hatáskör gyakorlói
3. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági
ügyek intézését:

a) rendkívüli települési támogatásra,
b) köztemetésre,
c) krízis segélyre,
d) szociális kölcsönre

való jogosultság megállapítása.

(2) A Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) gyógyszer-kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás megállapítása.

III. Fejezet

Eljárási rendelkezések
4. §

(1) Az ellátások megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igénylő vagy törvényes
képviselője terjesztheti elő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az
Önkormányzat Hivatalában.

(2) A tényállás tisztázásához a döntés előkészítése során a kérelemben megjelölt lakcímen
környezettanulmányt végezhet a hivatal. A környezettanulmány készítése különösen akkor
indokolt, ha:
a) a jelenlegi és a korábban benyújtott bármely szociális ellátás iránti kérelmek adattartalma
ellentmondásban áll egymással,
b) az adatfeldolgozó programban szereplő, a kérelem elbírálásához nélkülözhetetlen adatok
eltérőek a kérelemben foglaltaktól,
c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok eltérnek a kérelemben szereplő
adatoktól.

Az ellátás folyósításának időpontja, módja
5. §

A megállapított támogatás folyósításáról havonta utólag, minden hónap 5-éig kell az
Önkormányzati Hivatal által készített és a jogosult részére kiadott éves naptári ütemezés
szerint házipénztár útján gondoskodni vagy kivételes esetekben az ügyfél folyószámlájára
történő utalással az ügyfél kérelmének megfelelően.



Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások
6. §

A jogosulatlanul felvett ellátás, támogatás megtérítésének összegét az alábbi méltánylást
érdemlő esetekben engedheti el vagy csökkentheti, illetve részletekben történő fizetést
engedélyezhet a hatáskör gyakorlója:
a) igazolt, hosszan tartó súlyos betegség esetén vagy
b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségnyi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-át nem éri el.

IV. Fejezet

A szociális ellátási formák
7. §

(1) Szociális rászorultságtól függő támogatások formái:
a) pénzbeli ellátások,
b) természetben nyújtott szociális ellátások.

(2) A pénzbeli ellátások fajtái:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
c) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
d) krízis segély,
e) szociális kölcsön.

(3) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

V. Fejezet

Pénzbeli ellátások

1. Települési támogatás
8. §

(1) Az e rendeletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt,
amennyiben önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre
szorulnak.



(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltakon túl települési támogatás keretében
támogatást nyújt
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) gyógyszer-kiadások viseléséhez,
c) krízis helyzethez kapcsolódó kiadások viseléséhez,
c) szociális kölcsön biztosításához.

2. Rendkívüli települési támogatás
9. §

(1) Rendkívüli települési támogatás igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére
elsősorban
aa) akinek tartós betegsége, balesete miatt jelentős jövedelem kiesése van,
ab) aki elemi kár miatt anyagi segítségre szorul,
ac) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
ad) a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások támogatására,
ae) a gyermek tartós betegsége során, a család nehéz anyagi körülmények közé kerül,
af) a gyermek iskoláztatásával járó rendkívüli kiadások biztosítása érdekében.

b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

(2) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon
rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül
ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési
támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
igénylése esetén - nem állapítható meg.

10. §

(1) Az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak
mérséklésére rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki
rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre
jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedül
élő esetén 170 %-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét - a 11. § (3) bekezdésében foglalt
kivétellel – a kérelmező életkörülményeinek figyelembevételével úgy kell megállapítani,
hogy az hathatós segítséget nyújtson a rászorulónak úgy, hogy az nem lehet kevesebb, mint
1.000,- Ft, és maximum 10.000,- Ft-ig terjedhet.

(3) A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a települési támogatás részben vagy egészben
természetben is megállapítható, ha az a veszélyeztetettséget elhárítja és a pénzbeli segélyezés
a kérelmező körülményeinek ismeretében nem célravezető. A természetben megállapított
támogatás történhet élelmiszercsomag, ruházat, tüzelőanyag, tankönyv vásárlás formájában,
valamint a közüzemi díjak kifizetésével, illetve az oktatási intézmények térítési díjainak
kiegyenlítésével.



11. §

(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-
át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla
eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás összege 20.000,- Ft.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására
igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60
napon belül nyújthatja be.

3. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
12. §

(1)A támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz (villanyáram, gázfogyasztás) kell
nyújtani.

(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő
esetén 250 %-át nem haladja meg.

(4)A támogatás egy hónapra jutó összege
a) 3000 forint
aa) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
ab) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyéb esetben 2000 Ft.



(5) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 1 évre kell
megállapítani.

(6) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított támogatás folyósítása a
szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a
szolgáltató írja jóvá. A jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell, hogy a
támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz került megállapításra.

4. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
13. §

(1) Gyógyszerkiadások mérséklésére települési támogatásra jogosult az a személy, ahol
családban élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a alatt van és a havi rendszeres
gyógyszerköltsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25 %-át meghaladja.

(2)A támogatás egy hónapra jutó összege 3000 forint

(3) A kérelemhez mellékelni kell a havi gyógyszerfogyasztás térítési díjáról a háziorvos által
kiállított igazolást, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiállított
gyógyszerköltséget igazoló pénzügyi bizonylatot.

(4) A gyógyszerkiadások mérséklésére nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kezdődően egy évre kell megállapítani.

(5) Nem jogosult a gyógyszerkiadások mérséklésére nyújtott települési támogatásra az a
személy, aki a kérelem benyújtásának időpontjában közgyógyellátásban részesül.

5. Krízis segély
14. §

(1)Az alábbi krízishelyzetek
a) elemi kár,
b) haláleset
c) rendkívüli időjárás (közlekedést lehetetlenné tevő nagy mennyiségű havazás és esőzés)
d) tartós egészségromlás miatt jelentkező igazolt többletkiadás

esetén a polgármester átruházott hatáskörben átmeneti segélyt állapíthat meg jövedelmi
helyzetre való tekintet nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott segély összege 1.000,- Ft-tól és 10.000,- Ft-ig terjedhet.



6. Szociális kölcsön
15. §

(1) Önkormányzati segély évente egy alkalommal kamatmentes kölcsön formájában is
nyújtható annak a személynek, aki bármilyen ok miatt nem jogosult krízissegélyre, de olyan
rendkívüli kiadása merült fel, amely veszélyezteti saját vagy családja létfenntartását és
rendelkezik rendszeres jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön
visszafizetésére.

(2) Annak a személynek nyújtható szociális kölcsön, akinek rendkívüli kiadása az alábbi
okok miatt merült fel:

a) elemi kár
b) haláleset
c) kórházi ápolás
d) nagyobb összegű gyógyszerköltség.

(3) Nem részesíthető szociális kölcsönben az a kérelmező,
a) aki korábbi kölcsöntörlesztésére irányuló kötelezettségének neki felróható okból nem
vagy késedelmesen tett eleget,
b) aki a részére korábban nyújtott kölcsön teljes összegét még nem törlesztette,
c) akinek az önkormányzat felé tartozása van,
d) akivel közös háztartásban élő személy részére szociális kölcsön került biztosításra, de

visszafizetése még nem telt le.

(4) A kölcsön összege a kérelmező által igazolt többletkiadása, maximum 30.000,- Ft.

(5) A kölcsönt 4 hónap alatt, törlesztéssel kell az önkormányzatnak visszafizetni, a részletet
havi egyenlő vagy változó összegben is meg lehet állapítani, és azt a hónap utolsó napjáig
kell befizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

(6) A szociális kölcsönt a kérelmező házastársának, illetve élettárásának is kérnie kell, az
élettársi kapcsolatról a feleknek nyilatkozniuk kell.
A kölcsön folyósításáról szóló határozatban mind a két felet egyetemleges adóstársként kell
feltüntetni.
A kölcsönt megállapító határozatban rendelkezni kell a támogatás felhasználásának céljáról,
összegéről, a visszafizetés feltételeiről, valamint a törlesztés elmulasztásának vagy
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeiről.

(7) Amennyiben az adós a kölcsön visszafizetésére neki fel nem róható okból képtelenné
válik, a hátralévő kölcsön összegének visszafizetése alól kérelemre a képviselőtestület
maximum 6 hónapra halasztást adhat, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben részben vagy
egészben elengedheti.

(8) Amennyiben az Önkormányzati Hivatal megállapítja, hogy az adósnak három havinál
több hátraléka van, felszólítja a hátralékost annak rendezésére.



7. Egyéb pénzbeli ellátások
16. §

Az önkormányzat anyagi helyzetétől függően, amennyiben a költségvetésben szociális
ellátásokra biztosított állami hozzájárulás arra lehetőséget ad, megállapíthat anyagi,
jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül évente egy alkalommal tankönyv, beiskolázási vagy
időskorúak meghatározott köre részére egyszeri pénzbeli támogatást.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtáskor hatályban lévő jogszabályt kell
alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 17/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet.

Petőfiszállás, 2015. február 25.

Szász János Toldi Zsolt
polgármester jegyző

Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve: 2015. február 26.
Kifüggesztés napja: 2015. február 26.
Levétel napja: 2015. március 9.
Kifüggesztés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Petőfiszállás

Toldi Zsolt
jegyző


