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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben 

átalakul.  

Az átalakítás fő elemei:  

 Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 

kerülnek:  

- Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;  

- Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;  

- Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások 

meghatározásában.  

 Átalakul a finanszírozás rendszere.  

 

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 

önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások területén átalakul: 

Az állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett 

szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az 

önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében, saját bevételeik terhére. 

 

2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből: 

- a lakásfenntartási támogatás 

- az adósságkezelési szolgáltatás  

- a méltányossági közgyógyellátás szabályai, az ellátás biztosítása az települési 

önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező, az önkormányzatok a települési 

támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. 

- a méltányossági ápolási díj szabályai, az ellátás biztosítása az települési 

önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az önkormányzatok a települési 

támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 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.  

 

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 élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az 

önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének 

meghatározásához. A fentiekben meghatározott rendkívüli élethelyzetre vonatkozó 

rendkívüli települési támogatás szabályai a jelenleg hatályos helyi rendeletben 

önkormányzati segélyként meghatározottak szerint kerültek a rendelet tervezetbe. 

 

 

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét 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 Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási 

támogatásnak kell tekinteni. Többek között ez azt is jelenti, hogy a közszolgáltatók által 

biztosított védendő fogyasztói státusz lehetősége sokaknak megszűnne, ha az önkormányzat 

nem biztosítaná a lakhatási célhoz kötött települési támogatást. 

 

Fentieken túl, változatlan formában fent kívánjuk tartani a születési támogatást és a 

házasságkötési támogatást, mint szociális juttatás biztosítását.  

 

A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 

rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. 

 

A fentiekre tekintettel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

vált szükségessé a jogszabályi változásoknak köszönhetően, azonban az új jogszabályi 

rendelkezésekre tekintettel célszerűbb egy új rendelet megalkotása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-

, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló, 

az előterjesztés mellékletét képező, rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Tabajd, 2015. február 19. 

 

         Bárányos Csaba 

            polgármester 

 



RENDELET TERVEZET: 

Tabajd Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

 

…/……... (……..) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,  

a természetben nyújtott szociális- és  

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 32. § (1) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

I. Fejezet 

Eljárási szabályok  

 

1. §   (1) E rendelet vonatkozásában:  

a) a jövedelem,  

b) a vagyon, 

c) a család, 

d) a közeli hozzátartozó: 

e)az egyedülélő, 

f) a háztartás, 

g) a rendszeres pénzellátás, 

j) a keresőtevékenység és 

l) az egyedülálló  

fogalma a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdésének a)-f), i)-j), l) pontjai szerint kerül 

alkalmazásra. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e rendelet alkalmazásában nem 

minősülnek jövedelemnek a Szoctv. 4. § (1a) bekezdésében meghatározottak. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségeknek minősülnek a 

Szoctv. 4. § (1b) bekezdésében meghatározottak. 

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősülnek 

a Szoctv. 4. § (1c) bekezdésében meghatározottak.  

(5) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj 

címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 

tekintettel azt folyósítják. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

a) az általános eljárási szabályokat 

aa) a Szoctv. 5-16. §-ai és 

ab) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

1. § (3) bekezdése, a 2. §-a, 3. § (2)-(4) bekezdései, 4-5. §, 12-13. §-ai és 

b) a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése vonatkozó szabályokat a  

Szoctv. 17. §-a 

határozza meg. 



3. § A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az e rendeletben meghatározott 

pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások megállapítására, kifizetésére, 

folyósítására, valamint ellenőrzésére kiterjedő hatáskörét.  

4. §  (1) A szociális ellátások iránti kérelmet év közben folyamatosan az erre rendszeresített 

formanyomtatványon, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalhoz címezve kell 

előterjeszteni. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjai jövedelemviszonyairól szóló, a 

jövedelem típusának megfelelő igazolást. 

(3) A jövedelem igazolható: 

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított 

igazolással, 

b)  amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-

egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől 

elkülönítve kell feltüntetni, 

c) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított 

igazolással,  

d) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző 

hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány 

fénymásolatával, 

e) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

folyósított ellátást igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával, 

amennyiben az ellátás nem szerepel a Magyar Államkincstár Szociális 

Ellátások Nyilvántartási rendszerében, 

f) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) benyújtott személyi 

jövedelemadó bevallással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről 

szóló igazolással, 

g) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az 

adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan a jövedelemről szóló 

könyvelői igazolással,  

h) egyszerűsített foglalkoztatásban végzett munka esetén a havi átlagos nettó 

jövedelemre vonatkozó, a NAV által kiállított igazolással, vagy szerződéssel, 

i) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, 

postai feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, 

vagy a teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj 

megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett 

gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával, 

j) ösztöndíj esetén az ösztöndíjat folyósító intézmény igazolásával, 

k) jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén a munkaügyi kirendeltség 

igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja 

regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül, vagy 

l) az a.)-j.) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának 

megfelelő igazolással. 

(4) A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról a jegyző 

gondoskodik. 

(5) A havi rendszeres támogatásokat utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. A 

kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján kérelmező által megadott 

bankszámlaszámra, amennyiben csatolta a bank által kiállított igazolást arra 

vonatkozóan, hogy ő a számla jogosultja. 



(6) A rendkívüli települési támogatás és a nem havi rendszerességgel nyújtott szociális 

ellátás kifizetése a döntésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon 

belül az (5) bekezdésben meghatározottakon túl házipénztárból is történhet.  

(7) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó támogatás a kérelem benyújtása 

hónapjának első napjától illeti meg. 

 

II. Fejezet 

Települési támogatás 

 

1. Rendszeres települési támogatás  

 

5. § (1) A rendszeres települési 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. A 

polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a 

szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag 

költségeihez települési támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek 

szerinti jogosultnak (a továbbiakban: rendszeres települési támogatás). 

(2) A rendszeres települési támogatás olyan pénzbeli juttatás, amelyet a 

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 

megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben 

veszélyezteti. 

(3) Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás 

összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

6. § (1) A rendszeres települési 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. 

(2) Ha a háztartás: 

a) (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(3) 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. § (1) A rendszeres települési 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.  

(2) Ha az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a változás 

időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani. 

 

 

 

 

 



8. § (1) A rendszeres települési 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. 

(2) A rendszeres települési támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a 

továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de az a), b) pontokban meghatározott rendszeres települési támogatás összege nem 

lehet kevesebb, mint 500 forint és nem haladhatja meg a 3000 forintot, azzal, hogy a 

támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(3) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 

TM = 0,3- 

J-0,5 NYM 

───── 

 

x 0,15, 

 NYM  

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. 

(4) A rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú 

melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

9. § (1) A rendszeres települési támogatás megállapításához: 

a) a 2. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai 

jövedelmének hitelt érdemlő igazolása és 

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása szükséges. 

(2) A rendszeres települési támogatás iránti kérelmet 21 napon belül bírálja el a 

polgármester. 

(3) A rendszeres települési támogatás egy évre kerül megállapításra. 

(4) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó rendszeres települési támogatás a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 

10. § (1) A rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az 

albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

11. § Ha a rendszeres települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 

haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben folyósításra, de a támogatás 

további folyósítása megszüntetésre kerül. 

12. § A rendszeres települési támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a 

házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő 

sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. 

 

 

 

 

 



2. Rendkívüli települési támogatás 

 

13. § (1) Az rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a 

rászoruló egy főre számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegnek 130%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. 

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege mértéke – kivéve a 15. §-ban 

meghatározott esetet – nem lehet kevesebb, mint 500,-Ft, de a rászorultsághoz igazodva 

alkalmanként legfeljebb 10.000,-Ft lehet. 

14. § Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti 

igény megállapításának a 13. §-ban meghatározottakon túl további feltétele, hogy 

kérelmező csatolja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti, vagy havi költségeiről 

szóló – a gyógyszertár által az igénylő nevére kiállított – igazolást.  

15. § (1) A temetési költségek mérséklésére benyújtott kérelem alapján rendkívüli települési 

támogatásra jogosult az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és akinek a 

családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével egy főre 

számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át nem éri el. 

(2) A temetési költségek mérséklésére nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 

nem lehet kevesebb 20.000,- Ft-nál, de elérheti a temetés költségét, és nem haladhatja 

meg a 200.000,- Ft-ot. 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 200.000,- 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. 

16. § A polgármester az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatást 

méltányosságból abban az esetben állapítja meg, ha az egy főre jutó jövedelem a 

kérelmező családjában vagy az egyedül élő, egyedülálló kérelmező esetén a 13. § (1) 

bekezdésben és a 15. § (1) bekezdésében előírt jövedelmi feltételeket legfeljebb 15%-kal 

haladja meg, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően 

igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények 

valamelyike fennáll: 

a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála,  

b) illetve 6 hónapon belül történt házasság felbontás miatt a kérelmező családjában 

az egy főre jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent, 

c) a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz, 

d) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa álláskeresővé vált és nem 

jogosult aktív korúak ellátására, vagy 

e) az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége meghaladja – 

amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában közgyógyellátásban részesül, a 

megállapított havi gyógyszerkereten felül – a 6.000,-Ft-ot.  

17. § A rendkívüli települési támogatás elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós 

táppénzes állomány, baleset, betegség, egy-egy betegség miatt jelentkező magas 

gyógyászati segédeszköz kiadás költsége miatt hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb 

egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben a 

rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 50.000,-Ft-ig terjedhet. 

18. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani és a rendkívüli települési támogatás 

megállapításához az abban feltüntetett jövedelem hitelt érdemlő igazolása szükséges. 

(2) A rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátásként is nyújtható 

elsősorban élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás, közüzemi szolgáltatási díj 

hátralék kiegyenlítésére, valamint gyógyszertámogatás céljából. 



(3) 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 a 15.§ és 17. §-ban meghatározott eseteket – nem állapítható meg. 

(4) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználását alátámasztó további 

dokumentumok becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  

(5) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget igazolási kötelezettségének, abban az esetben a 

mulasztásától számított 60 napon belül rendkívüli települési támogatásként – kivéve 15. § 

és a 17. §-ban meghatározott esetet – a 13. § (2) bekezdésében meghatározott legkisebb 

mértékű támogatásra jogosult. 

(6) Rendkívüli települési támogatás összege egy család vonatkozásában egy naptári éven 

belül – kivéve a 15. § és a 17. §-ban alapján jutatott támogatások összegét – nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 

 

3. Gyermekszületési települési támogatás 
 

19. § (1) Gyermek születésével összefüggő költségek mérséklésére benyújtott kérelem alapján 

20.000,-Ft összegű gyermekszületési települési támogatásra jogosult az a szülő: 

a) akinek a családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, 

b) aki a gyermek születését megelőzően legalább két éve – megszakítás nélkül – 

állandó tabajdi lakcímmel rendelkezik, 

c) életvitelszerűen Tabajdon tartózkodik, és 

d) gyermeke születési anyakönyvi kivonatát a polgármesternek bemutatta, a gyermek 

születését követő 30 napon belül. 

(2) A gyermekszületési települési támogatásra a családban csak az egyik szülő jogosult. 

Ikerszülés esetén a gyermekszületési települési támogatás gyermekenként kerül 

megállapításra. 

(3) A gyermekszületési települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

 

4. Házasságkötési települési támogatás 
 

20. § (1) Első alkalommal történő házasságkötés esetén házasságkötési települési 

támogatásra jogosult az a házaspár: 

a) amelynek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, 

b) amelynek legalább egyik tagja a házasságkötést megelőzően legalább két éve – 

megszakítás nélkül – állandó tabajdi lakcímmel rendelkezik, 

c) életvitelszerűen Tabajdon tartózkodik, és 

d) házassági anyakönyvi kivonatát a polgármesternek bemutatta, a házasságkötést 

követő 30 napon belül. 

(2) A házasságkötési települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

 

III. Fejezet 

Természetben nyújtott szociális ellátás 

 

5. Köztemetés 



 

21. § (1) A Polgármester különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott megtérítési kötelezettség alól az eltemettetésre köteles személyt, a terhére 

megállapítható köztemetés költségeinek megfizetése alól részben vagy egészben 

mentesítheti. 

(2) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén 

a nyugdíjminimum 120%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak 

nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem 

olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. 

(3) Részben mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, 

akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 120%-át, 

egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, 

sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem 

maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. 

(4) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhető hozzátartozók esetén a (2)-(3) bekezdésben 

meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni. 

(5) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi, az 

eltemettetésre köteles személyt csak a köztemetés és a hagyatéki vagyon különbsége között 

összeg tekintetében lehet a (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén részben 

vagy egészben mentesíteni. 

 

 

IV. Fejezet 

Szociális alapszolgáltatások 

 

6. Étkeztetés   
 

22. § Az étkeztetést az önkormányzat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény Fenntartó Társulás által fenntartott Oltalom Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény által látja el. 

 

7. Házi segítségnyújtás 
 

23. § (1) A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat az Szt. 63. § (2) bekezdésében  

meghatározott ellátásokat biztosítja.  

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Esély Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás által fenntartott Oltalom Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény által biztosítja. 

 

8. Családsegítés 

 

24. §  (1) A családsegítés keretében az önkormányzat az Szt. 64. § (4) bekezdésében 

meghatározott ellátásokat biztosítja.  

(2) A családsegítést az önkormányzat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény Fenntartó Társulás által fenntartott Oltalom Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény által biztosítja. 

 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések  

 

25. § (1) Ez a rendelet 2015. március elsején lép hatályba.  



(2) Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Bárányos Csaba                                                       Dr. Sisa András 

    polgármester           jegyző 

Záradék: 

 

Ez a rendelet 2015. március elsején a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi 

Kirendeltségének a hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. 

 

Dr. Fehér Diána 

      aljegyző 



1. melléklet a …/…... (…...) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

a rendszeres települési támogatás megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: 

.................................................................................................................................................. 

1.1.2. Születési neve: 

.................................................................................................................................................. 

1.1.3. Anyja neve: 

.................................................................................................................................................. 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): 

.................................................................................................................................................. 

1.1.5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám . 

............................................................................ település 

............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház  

............... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám  

............................................................. település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház  

..... .......... emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□ □□□ 

1.1.8. Állampolgársága: 

.................................................................................................................................................. 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): 

.................................................................................................................................................. 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): 

.................................................................................................................................................. 

 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 
Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Anyja neve 

Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 

feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb 

összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .........fő, 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 

 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban: 

 A B C 

 A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

      

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

      

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 
      

4. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5. 

Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2. 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. 

4. Nyilatkozatok 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő 

készülék 

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ .................................... 

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 



a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

Dátum: ............................................... 

 

................................................................... .................................................................. 

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 



 

2. melléklet a …/….. (…...) önkormányzati rendelethez 

 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: 

.................................................................................................................................................. 

Születési neve: 

.................................................................................................................................................. 

Anyja neve: 

.................................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: 

.................................................................................................................................................. 

Lakóhely: 

.................................................................................................................................................. 

Tartózkodási hely: 

.................................................................................................................................................. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

.................................................................................................................................................. 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás 

esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona. 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 



4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b)  tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. 

típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 

aláírás 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 

akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 

kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország 

területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is 

fel kell tüntetni.  

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 

feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

 



3. melléklet a …/…... (…...) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

rendkívüli-, gyermekszületési- és házasságkötési  

települési támogatás megállapításához 

 

I. 

 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:___________________________________________________________________ 

Születési neve: ___________________________________________________________ 

Születési helye, ideje:______________________________________________________I 

Anyja neve: _____________________________________________________________ 

Állampolgársága:_________________________________________________________ 

Családi állapota: _________________________________________________________ 

TAJ száma:______________________________________________________________ 

Telefonszám/elérhetőség (nem kötelező megadni): 

________________________________________________________________________ 

 

Lakóhelye: ______________________________________________________________ 

Tartózkodási helye: ______________________________________________________ 

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, társbérlő, 

bérlőtárs, családtag, haszonélvező, egyéb………….........................................  

 

�egyedül élő; �                   nem egyedül élő   (megfelelő aláhúzandó) 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 

Lakóhelyemen / tartózkodási helyemen / egyéb nem bejelentett lakóhelyemen élek 

 

Rendkívüli települési támogatást kérem megállapítani: 

(Pl.: pénzbeli támogatásként, tűzifára, élelmiszerre, ruhára, útiköltségre, gyógyszerre, temetési 

költségek mérséklésére, jövedelemre való tekintet nélkül elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással 

járó, tartós táppénzes állomány, baleset, betegség, egy-egy betegség miatt jelentkező magas 

gyógyászati segédeszköz kiadás költségre tekintettel stb.) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(Amennyiben a támogatást gyógyszertámogatásra kéri szükséges csatolni a gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök eseti, vagy havi költségeiről szóló – a gyógyszertár által az igénylő nevére kiállított – 

igazolást.  Amennyiben a támogatást kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány miatt kéri szükséges 

csatolni a kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást.) 

 

A rendkívüli települési támogatás kérelem indoka: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Amennyiben a rendkívüli települési támogatást temetési költségek mérséklésére kéri: 

Az elhunyt neve:__________________________________________________________ 

Rokoni kapcsolat: ________________________________________________________ 

A haláleset ideje: _________________________________________________________ 

A temetés költségei: _______________________________________________________ 

 

(A kérelemhez szükséges csatolni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, a kérelmező nevére 

kiállított temetési költségek igazolásáról szóló számlát.) 



 

Amennyiben gyermekszületési települési támogatást kér: 

A gyermek neve:__________________________________________________________ 

A gyermek születési helye, ideje:_____________________________________________ 

A gyermek anyja neve:_____________________________________________________ 

 

(A kérelemhez szükséges csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.) 

 

Amennyiben első házasságkötésre tekintettel házasságkötési települési támogatást kér: 

Házasságot kötött személy (feleség) neve:_____________________________________ 

Házasságot kötött személy (férj) neve:________________________________________ 

Házasságkötés helye, ideje:_________________________________________________ 

 

(A kérelemhez szükséges csatolni a házassági anyakönyvi kivonatot.) 

 

A rendkívüli települési támogatást méltányosságból kérem, az alábbi indokokra tekintettel:  

(megfelelő rész aláhúzandó, a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a 

kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően a fenti körülmények valamelyike fennáll.) 

- kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, illetve 6 

hónapon belül történt házasság felbontás miatt a kérelmező családjában az egy főre jutó 

jövedelem legalább 50%-kal csökkent, 

- a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz, 

- 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa álláskeresővé vált és nem jogosult 

aktív korúak ellátására, vagy 

- az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége meghaladja – amennyiben a 

kérelem benyújtásának időpontjában közgyógyellátásban részesül, a megállapított havi  

gyógyszerkereten felül – a 6.000,-Ft-ot.  

 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezem:  Igen  /  Nem     (megfelelő aláhúzandó) 

Amennyiben igen: 

a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító határozat száma:_________________ 

a közgyógyellátásra való jogosultság ideje:______________________________________ 

egyéni gyógyszerkeret összege:_______________________________________________ 

 

 

II. 

 

A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában azonos lakcímen, egy lakásban élő 

közeli hozzátartozók száma: ............... fő. 

 
(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége; 

       közeli hozzátartozó: 

-  a házastárs, az élettárs, 

-  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 

nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: 

nevelt gyermek), 

 - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő 

házastársa vagy élettársa, valamint a második vagy harmadik alpontban meghatározott feltételeknek 

megfelelő testvér;) 

 

 



Kérelmező családtagjainak személyi adatai: 

 

Név, születési név Születési 

hely, idő: 

Anyja 

neve 

Rokoni 

kapcsolat 

TAJ szám 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     

  

 

   

     

 

 

Kérelmező és családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett havi nettó 

jövedelme:  

 

A jövedelmek típusai 

A 

kérelmező  

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon  

jövedelme 

Összesen 

1.    Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

      

2.    Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

      

3.    Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásai (például rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás), 

korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság, balett művészeti 

életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak 

járadéka, a nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó ellátás 

      



4.    A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: 

gyermekgondozási díj (GYED), 

gyermekgondozási segély 

(GYES), gyermeknevelési 

támogatás (GYET), családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5.    Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások 

      

6.    Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések, 

életjáradék, ingatlan 

bérbeadásából származó 

jövedelem stb.) 

      

7.    A család összes nettó 

jövedelme  
      

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:  

.…………………………..….. Ft 

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély 

(GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési 

támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

 

 

 

Egyéb nyilatkozatok 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és 

tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető. 

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság 

megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. 

Tudomásul veszem, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy képviselője, aki 

rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható. 

 

Dátum:………………………………              

 

……………………………… 

                 kérelmező       



 I N D O K O L Á S  

 

A szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazást ad az 

önkormányzat képviselő-testületének, hogy települési támogatás fő szabályait rendeletben 

határozza meg. 

Az 1-2.§-hoz 

A rendeletben alkalmazandó fogalmakat határozza meg. 

 

A 3.§-hoz 

A települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át. 

 

A 4.§-hoz 

Az általános eljárási szabályokat rögzíti. 

 

Az 5-12.§-hoz 

A rendszeres települési támogatás szabályait határozza meg a korábbi lakásfenntartási 

támogatás szabályain alapuló módon. 

 

A 13-18.§-hoz 

A rendkívüli települési támogatás szabályait határozza meg a korábbi önkormányzati segély 

szabályain alapuló módon. 

 

A 19.§-hoz 

A gyermekszületési települési támogatás szabályait rögzíti a korábbi rendeletben 

meghatározottak szerint. 

 

A 20.§-hoz 

A házasságkötési települési támogatás szabályait rögzíti a korábbi rendeletben 

meghatározottak szerint. 

 

A 21.§-hoz 

Köztemetés esetén a köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés korábbi rendeletben 

szereplő szabályait változatlan formában átveszi. 

 

A 22-24.§-hoz 

A szociális alapszolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről ad tájékoztatást. 

 

A 25.§-hoz 

A rendelet hatályba lépéséről és a korábbi – hasonló tárgyú – rendelet hatályon kívül 

helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015.(II….) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,  

a természetben nyújtott szociális- és  

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet elfogadása esetén szabályozásra kerül a 2015. március 1. napjától alkalmazandó 

települési támogatás. 

 

2. Várható költségvetési hatása: 

A rendelet elfogadásának költségvetési hatása: a települési támogatás teljes mértékben az 

önkormányzat saját bevételéből kerül finanszírozásra. A 2015. évi költségvetési rendeletben a 

forrás rendelkezésre áll. 

 

3. Várható környezeti következményei: a rendelet módosításának közvetlen környezeti hatása 

nincs. 

 

4. Várható egészségi következmények: A rendelet módosításának egészségügyi következménye 

nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet módosítása kapcsán új ellátási formák, új kérelmek alapján kerülnek 

megállapításra. 

 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Felsőbb szintű jogszabály-változás, és törvényi felhatalmazás. 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Tabajd, 2015. február 23. 

         Dr. Fehér Diána 

     aljegyző 

    


