Nyékládháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
(A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)
Nyékládháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., 8.a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelete célja
1. §
A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45.§-ában foglalt
települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás jogszabályi
felhatalmazáson alapuló további részletszabályait.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyékládháza város közigazgatási területén
életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező:
a)
b)
c)
d)

magyar állampolgárokra,
bevándoroltakra és letelepedettekre,
hontalanokra,
a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert
személyekre.

(2) Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 17.§ (5) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 45.§ában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását Nyékládháza Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottságra ruházza át.
Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában – ettől eltérő rendelkezés hiányában-:
a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülálló, a
házastárs, a keresőtevékenység fogalmának meghatározására az Szt. ide
vonatkozó rendelkezései az irányadóak,
b) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1)
bekezdése szerinti kiskorú,
c) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak
biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget,
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d) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény – különösen árvíz,
belvíz. szélvihar hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár.
Eljárási rendelkezések
4.§
(1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Nyékládházi
Polgármesteri Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet
benyújtani.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az
igényelt támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek
adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat
becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat
mellékelni.
(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a
jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint
kell eljárni.
(4) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított
igazolás,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság
által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy
a vállalkozó nyilatkozata,
c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és
az utolsó havi nyugdíjszelvény,
d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás,
e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai
szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító
jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett
jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,
f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló
határozat,
g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,
h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,
bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,
i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami
foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,
j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolás.
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5. §
(1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a
Polgármesteri Hivatal megkeresheti:
a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,
d) a munkáltatót,
e) elrendelheti környezettanulmány készítését, illetve elfogadható a kiskorú
gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, továbbá a
gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya
is.
(2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt
készíthet a kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben
már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már
készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni.
(3) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező
életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság
vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
6.§
(1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági
folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, továbbá közüzemi
szolgáltatók részére történő utalással adhatóak, melyekről a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Csoportja gondoskodik.1
(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat – ettől eltérő rendelkezés
hiányában – utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére
b) természetben nyújtott ellátás esetén
pénzegyenérték megfizetésére

1

a

szolgáltatásnak

megfelelő
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Települési támogatás
7.§
(1) Települési támogatásban részesíthető a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadásokhoz történő hozzájárulással az a személy, akinek
a) a megélhetését veszélyezteti az általa lakott lakás, vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartása, és
b) a családjában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló
esetében
annak
200 %-át.
(2) A települési támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez
vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a
közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt támogatást.
(3) A települési támogatás egy hónapra jutó összege a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének
a) 20%-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át el nem
érő egy főre jutó jövedelem esetén,
b) 15 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át el nem
érő egy főre jutó jövedelem esetén,
c) 10 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át el nem
érő egy főre jutó jövedelem esetén,
d) 5 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át el nem
érő egy főre jutó jövedelem esetén, azzal, hogy a támogatás összegét 100
forintra kerekítve kell meghatározni.
(4) Kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli esetben a (3) bekezdésben foglaltaktól a
Humán Bizottság egyéni mérlegelés alapján eltérhet.
(5) A települési támogatást legfeljebb egy évre lehet megállapítani.2
(6) A települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7) A települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában
kell nyújtani.
(8) A települési támogatásban részesülő személy a jogszabályi kötelezettségein túl
az alább felsoroltakat köteles teljesíteni:
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a) a lakcímet igazoló hatósági igazolványban feltüntetett lakóhely, tartózkodási
hely teljes területének, valamint annak öt méteres környezetének rendben
tartása, különös tekintettel:
- a hulladékok tárolására vonatkozó köztisztasági szabályok betartására,
- vízelvezető árkok karbantartására,
- a be nem épített területek gyomtalanítására.
b) a lakóingatlan rendeltetésszerű használatára, rendben tartása,
c) az ingatlan közvetlen környezetének rágcsáló irtása,
d) az állattartásra vonatkozó szabályok betartása.

8. §
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki önmaga,
vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorul, így különösen:
a) a kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett
halála, vagy 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező
családjában az egy főre jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent, vagy
b) a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz, vagy
c) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa
álláskeresővé vált és nem részesül aktív korúak ellátásában, vagy
d) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége,
balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő
napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe, vagy
e) kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta és az
eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy
családja létfenntartását veszélyeztetné, vagy
f) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nélkül az
elhunyt személy eltemettetéséről a kérelmező más módon nem tud
gondoskodni, mert a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja
létfenntartását veszélyezteti
(2) A rendkívüli települési támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló kérelmező, illetve egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250%-át nem haladhatja meg, legkisebb összege pedig annak 10%-ánál
nem lehet kevesebb alkalmanként, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(3) Kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli esetben a (2) bekezdésben
foglaltaktól a Humán Bizottság egyéni mérlegelés alapján eltérhet.
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(3a)3 A Humán Bizottság elnöke azonnali intézkedést igénylő, a kérelmező testi
épségét vagy létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása vagy elemi kár
esetén rendkívüli települési támogatást nyújthat.
A Humán Bizottság elnökének hatáskörébe tartozó esetekben a rendkívüli települési
támogatás keretösszege 100.000.-Ft.
A bizottság elnöke a kifizetésekről a következő bizottsági ülésen tájékoztatja a
Humán Bizottságot.
(4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az
ugyanazon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre, és az időszakosan
vagy tartósan fennálló ugyanazon létfenntartási gondra való hivatkozással 15 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.
(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli szociális ellátás
formájában nyújtható.

9. §
(1) Amennyiben adategyeztetés szükséges a települési támogatás kérelmezésekor,
a személyazonosság igazolása érvényes személyazonosító igazolvány vagy a
személyazonosságot igazoló más érvényes okmány bemutatásával lehetséges.
(2) Amennyiben a kérelem nyomtatványon a Társadalombiztosítási Azonosító Jel
nem kerül feltüntetésre Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló kártya
bemutatása szükséges.
(3) A települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor szükséges a család tagjainak
jövedelmét igazoló iratok bemutatása, amelyről a Hivatal munkatársai másolatot
készítenek.
(4) Amennyiben a halálesethez kapcsolódó települési támogatást nem az
elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igénylik, úgy az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát is mellékelni kell.
(5) A települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor keresőképtelenség esetén
szükséges a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolás, a
gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolás, várandós anya részére nyújtott
segély esetén a terhes gondozásról szóló igazolás, elemi kár esetén a helyreállítás
költségeiről készített kimutatás benyújtása.
9/A§. Időskorúak egyszeri támogatása4
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(1) Az időskorúak egyszeri támogatása annak a Nyékládháza város közigazgatási
területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen lakó személy részére
adható, aki a 65. életévet az adott évben betöltötte.
(2) Az egyszeri támogatás kifizetése minden év december hónapban az Idősek
Karácsonyi ünnepségén való megjelenésen történik. Az adatok ellenőrzése a
Polgármesteri Hivatal személyi és lakcímnyilvántartásai alapján történik.

Záró rendelkezések
10.§
(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyékládháza Város
Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról szóló 8/2004
(IV.28.) rendelete.

Nyékládháza, 2015. február 27.

Urbán Sándorné
polgármester

Dr. Guba Zoltánné Dr. Ducsai Dalma
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Nyékládháza, 2015. február 27.
Dr. Guba Zoltánné Dr. Ducsai Dalma
jegyző

7

