
1 

 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGLALKOZTATÁSI BIZOTTSÁGA 

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06-25-515-600, Fax: 06-25-515-640 

 e-mail: polghivatal@ercsi.hu 

Ikt.sz:  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. február 26. napján tartandó ülésére 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2013. (XII.19.) önkormányzati 

rendeletével szabályozta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátások jogosultsági feltételeit.  

E rendelet újraalkotását az indokolja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. §-a 2015. március 1-vel az alábbiak 

szerint módosul:  

„45. § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek 

alapján települési támogatást nyújt. 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 gyógyszerkiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési 

támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 

(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást köteles nyújtani. 

(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 

elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával 

való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére - is megállapítható. 

(6) Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, 

a fővárosban a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása 

a fővárosi önkormányzat feladata. 
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(7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési 

támogatás - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást - havi 

összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét.” 

 

Az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában felhatalmazást kap a települési önkormányzat arra, 

hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 

feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, és 

felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

 

Az Szt. 134/E. §-a szerint: „A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotja.” 

 

Az említett törvényi kötelezésen túl kiemelendő az is, hogy egyes ellátások (méltányossági 

közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás) „kifutó jelleggel” 

fognak megszűnni. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör a 

járási hivatalokhoz kerül, mely szintén a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezését 

eredményezi.   

 

Számításaink szerint a rendelet-tervezet által nyújtott ellátások éves összesítésben 20.000 E 

Ft-ot tesznek ki. 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet III. 2. 

pontjában rögzítettek alapján a fenti összeghez központi költségvetési normatívát Ercsi Város 

Önkormányzata adóerő-képesség besorolása miatt nem tud igényelni. 

 

 

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata 

 

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai: 

Társadalmi hatások Az életkörülmények javítása.  

Gazdasági hatások Nincs. 

Költségvetési hatások Az önkormányzati költségvetés kereti között tartható.   

Környezeti hatások Nincs. 

Egészségügyi hatások Nincs. 

Adminisztratív 

terheket befolyásoló 

hatások 

Van, de nem nagy mértékű. 

 

 

2. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Jogszabályi előírás.  

3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: 

Jogszabálysértés.  

4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi feltételek A meglévő köztisztviselői létszámmal megoldható. 
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Szervezeti feltételek nincs 

Tárgyi feltételek nincs 

Pénzügyi feltételek A költségvetés kereti között biztosított. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására.  

 

Ercsi, 2015. február 18. 

 

 

 

        Dr. Balázs Fülöp Ferenc 

            bizottság elnöke 

 

 

 

Ellenőrizte:  

  Dr. Feik Csaba 

       jegyző  
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

………………. önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132.§ (4) bekezdés 

a), g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:  

I. fejezet 

Eljárási rendelkezések  

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 

kérelmeket az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője terjesztheti elő az erre 

rendszeresített formanyomtatványon az Ercsi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal).  

(2) A kérelmező a kérelméhez csatolja a nyomtatványon feltüntetett, jogszabályban 

meghatározott mellékleteket.  

(3) A jövedelemigazolás módja:  

a) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve nem őstermelői tevékenységből 

származó –  jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme;  

b) egyéb, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 

esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 3 hónap alatt szerzett 

jövedelem egy havi átlaga; 

c) a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, köznevelési vagy felsőoktatási 

intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú 

személy részéről csatolni kell az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy az 

állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában álláskeresőként 

szerepel. 

(4) Annak igazolására, hogy a szülő a gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban 

részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító 

határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás 

megindításáról szóló okirat szolgálhat.  

 (5) A rendszeres ellátások folyósítására havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig 

kerül sor a szolgáltató részére. A nem rendszeres, készpénzben megállapított ellátások 

kifizetése a határozat meghozatalát követő naptól számított 10 napon belül postai átutalás 

útján történik vagy – a határozat külön előírása esetén – pénztári kifizetés útján.  

 



5 

 

2.§ (1) A II. fejezet alkalmazásában: 

a) lakókörnyezet: e rendelet hatályba lépését követően az aktív korúak ellátását kérelmező (a 

továbbiakban: kérelmező), vagy az e rendelet hatályba lépésekor már aktív korúak ellátásában 

részesülő jogosult (a továbbiakban: jogosult) által lakott lakás vagy ház, a ház udvara, kertje, 

a házhoz tartozó kerítés, illetve az ingatlan előtt, mellett lévő járdaszakasz, az ingatlan előtti, 

melletti úttestig terjedő zöldfelület, árok és ezek műtárgyai; 

b) életvitelszerűen lakott lakás vagy ház: a kérelmező vagy jogosult által az aktív korúak 

ellátása igénylésekor megjelölt bejelentett lakcímhez tartozó ingatlan, illetve az általuk 

ténylegesen - bejelentett lakcím nélkül - életvitelszerűen lakott lakás vagy ház; 

c) lakhatásra alkalmas ingatlan: ha az ingatlan az alapvető higiéniai feltételeknek megfelel, a 

falak meszeltek vagy festettek, tiszták, a ház, lakás rágcsálómentes, illetve azon az alapvető 

állagmegóvási munkálatokat folyamatosan elvégzik. 

 

(2) Az e rendeletben szereplő egyéb fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdésében 

meghatározott fogalmak alkalmazandók.  

 

 3. § (1) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a Szociális, Egészségügyi és 

Foglalkoztatási Bizottság, a polgármester és a jegyző jár el.  

(2) A polgármester dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a 8. § (2) bekezdés a), 

b), d) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a rendkívüli települési támogatásról, a 

köztemetésről, továbbá a köztemetés költségeinek különös méltánylást érdemlő körülmények 

fennállása esetén történő megtérítése alóli mentesítésről.  

(3) A jegyző dönt a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásról.  

(4) A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság dönt a Képviselő-testülettől 

átruházott hatáskörben 8.§ (2) bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdésében meghatározott 

rendkívüli települési támogatásról, a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatásról.  

(5) A polgármester, a jegyző és a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében hozott döntése elleni fellebbezést írásban, a 

Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.  

(6) A jegyző gondoskodik arról, hogy a benyújtott fellebbezés a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén a szükséges iratokkal együtt a Képviselő-testület elé kerüljön.  

II. fejezet 

Az aktív korúak ellátására jogosultak részére a lakókörnyezet rendezettsége 

érdekében előírt szabályok 

4.§ (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb jogosultsági feltétele a rendezett 

lakókörnyezet folyamatos biztosítása.  
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(2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha  

a) mentes a hulladéktól és a hulladék gyűjtése, tárolása annak elszállításáig az ingatlanon 

belül meghatározott helyen, az arra kialakított tárolóban történik, továbbá látható, illetve 

igazolható,hogy a hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója) 

rendszeresen gondoskodik; 

b) a kert gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres 

tevékenység; 

c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység; 

d) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten történik; 

e) a telekhatáron belül a burkolt utakat tisztán tartják; 

f) a házon belüli illemhely hiányában az udvaron felállított, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas illemhellyel rendelkezik; 

g) az ingatlan lakhatásra alkalmas; 

h) a telekről a csapadékvíz-elvezetés az utcai vízelvezető árokba biztosított; 

i) az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója) az ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig 

terjedő zöldfelület, árok és ezek műtárgyai tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről 

folyamatosan gondoskodik. 

5.§ (1) A lakókörnyezet rendezettségét helyszíni ellenőrzés során kell vizsgálni, melyről 

jegyzőkönyv készül.  

(2) Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzéskor a 4. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése 

vonatkozásában hiányosság vagy szabálytalanság állapítható meg, a kifogásolt hiányosságról 

vagy szabálytalanságról fényképfelvétel is készül. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a 

jegyzőkönyvet nem írja alá, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és azt tértivevényes 

küldeményként kell számára kézbesíteni.  

 

(3) A jegyzőkönyv alapján öt napos határidő tűzésével a kérelmezőt vagy jogosultat az 

elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével a hiányosság pótlására fel kell hívni.  

 

(4) A helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását, szabálytalanság megszüntetését 

utóellenőrzés keretében kell vizsgálni az (1), (2) bekezdésben meghatározott eljárási rend 

szerint. 

 

(5) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az ellenőrzés lefolytatását akadályozza, az aktív 

korúak ellátására való jogosultságát az Szt. 34. § (2) bekezdés b) pontja szerint meg kell 

szüntetni, illetve az számára nem állapítható meg.  

 

(6) A rendezett lakókörnyezet folyamatos meglétének ellenőrzése érdekében évente legalább 

egyszer, illetve szükség szerint kell ellenőrzést tartani.  

 

(7) Amennyiben  

a) a kérelmező a hiányosságok pótlására felszólító felhívásnak nem tesz eleget, és az 

ellenőrzés vagy utóellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet 

rendezettsége nem biztosított, az aktív korúak ellátására való jogosultság nem 

állapítható meg; 

b) a jogosult a hiányosságok pótlására felszólító felhívásnak nem tesz eleget, és az 

ellenőrzés vagy utóellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a lakókörnyezet 
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rendezettsége nem biztosított, az aktív korúak ellátására való jogosultság 

megszüntetésre kerül. 

 

(8) Amennyiben egy lakcímen több olyan személy is lakik, aki aktív korúak ellátásában 

részesül, úgy a lakókörnyezet rendezettségének érdekében előírt szabályok valamennyiükre 

irányadóak.  

II. fejezet 

Települési támogatások 

6.§ (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. 

A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 

rászorultságot egységben kell vizsgálni. A támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítse 

a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.  

(2) Egy családban egyidejűleg egy személy részesíthető települési támogatásban.  

(3) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában 

is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító 

határozatban rendelkezni kell.  

(4) A természetbeni szociális ellátás formái: az étkezési díj, a gondozási díj átvállalása, a 

gyermek tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása.  

(5) A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer vagy vásárlási utalvány 

formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.  

(6) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg 

felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.  

(7) Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az adott évben 

részére további támogatás nem nyújtható.  

A települési támogatások formái 

7.§ Települési támogatás keretében nyújtható támogatások:  

a) rendkívüli települési támogatás; 

b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás; 

d) gyógyszertámogatás. 

 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

8. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre vagy hivatalból azt a 

személyt:  

a) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át nem haladja meg, 
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b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg,  

feltéve, hogy önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos 

helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.  

  

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakosan vagy tartósan 

jelentkező létfenntartási gondnak tekinthető különösen:  

a) az elemi kár; 

b) az erőszakos cselekmény áldozatává válás; 

c) a tartós betegség miatti minimum 30%-os egészségkárosodás; 

d) a krízishelyzet (különösen: hajléktalansággal fenyegető családi konfliktus, más 

kapcsolati konfliktus). 

(3) Alkalmanként jelentkező többletkiadás különösen: 

a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása; 

b) a gyermek fogadásának előkészítése; 

c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás; 

d) a gyermek családjához való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások; 

e) gyógyászati segédeszközök (különösen: hallókészülék, kerekesszék, művégtag, 

gyógycipő) beszerzése. 

9.§ (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: 

a) erőszakos cselekmény áldozatává válás esetében az elkövetésről szóló rendőrségi 

jegyzőkönyvet; 

b) az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleményt a munkaképesség-

csökkenésről; 

c) iskolalátogatási igazolást a 16. életévét betöltött gyermek esetében; 

d) a terhességet igazoló orvosi igazolást; 

e) a gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez szükséges orvosi szakvéleményt és annak 

árkimutatását; 

f) a nevelésbe vételt igazoló jogerős határozatot.   

(2) Elemi kár bekövetkezése esetén a támogatás megállapításához környezettanulmányt kell 

készíteni.  

10.§ (1) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú 

személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a 
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munkahely keresése céljából nem működik együtt a Martonvásári Járási Hivatal Ercsi 

Munkaügyi Kirendeltségével.   

11. § (1) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege alkalmanként 3000.-Ft.  

 (2) A rendkívüli települési támogatás maximum évente két alkalommal állapítható meg, 

melynek összege együttesen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

300%-át. 

12.§ (1) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás állapítható 

meg jövedelemre való tekintet nélkül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-áig terjedő összegben.  

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény különösen: 

a) a lakóingatlant ért elemi csapás; 

b) tűzkár, vízkár; 

c) bűncselekmény áldozatává válás. 

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 

 13.§ (1) Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.  

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 25%-a. 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékét e rendelet Melléklete 

tartalmazza.  

(4) A kérelem benyújtásához mellékelni kell az eredeti temetési számlát, mely a kérelmező 

részére visszaküldésre kerül.   

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

14.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez való hozzájárulásként az 

önkormányzat települési támogatást nyújt.  

(2) A támogatás formái:  

a) fűtési támogatás az október 15. – április 15. napjáig terjedő fűtési időszakra; 

b) közüzemi díj támogatás a víz és a villamos energia díjához, a megjelölt szolgáltatóhoz 

történő utalással április 15. – október 15. napjáig terjedő időszakra.  
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(2) A támogatás annak a tulajdonosnak, bérlőnek állapítható meg, 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 

(3)-(5) bekezdés szerinti fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(3) A 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. 

 

(4) Ha a háztartás 

a) (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 

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

 

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a 

nevelőszülőt is – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

15.§ (1) A 14.§ (2) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege fűtési időszakra 

havonta 5.000.-Ft, mely gázóra feltöltéséhez vagy tűzifa vásárlásához használható fel.  

(2) A 14.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi díj támogatás összege havonta 3.000.-Ft. 

(3) A támogatás ingatlanonként egy személy részére állapítható meg.  

(4) Nem jogosult támogatásra a jogcím nélküli lakáshasználó.  

(5) A fűtési támogatás iránti kérelem minden év szeptember 1-30. napja között, a közüzemi 

díj támogatás minden év március 1-31. napja között nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban.  

 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

16.§ (1) Települési támogatásként a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiadásaihoz 

támogatás állapítható meg annak a személynek, 

a) aki a 65. életévét betöltötte és 

b) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és 

c) a rendszeresen szedett gyógyszereinek, vagy a szükséges gyógyászati segédeszköz 

beszerzésének kiadásai igazoltan meghaladják saját havi jövedelme 15%-át és családjában az 
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egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

300%-át.  

 (2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves 

időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a 

havi 3.000.-Ft-ot.  

(3) A támogatás iránti kérelem kötelező melléklete: 

a) a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt, rendszeresen vagy esetenként szedett 

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségének összegéről szóló igazolás,  

b) három hónapnál nem régebbi, a közgyógyellátásra való jogosultság elutasításáról szóló 

határozat másolata.  

                                                           IV. fejezet 

Mentesítés a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól 

 17. § (1) Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személyt – a Képviselő-testülettől 

átruházott hatáskörben – a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége 

alól részben vagy egészben, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

mentesítheti.   

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen: 

a) az eltemettetésre köteles személy az elhunyt után kizárólag ingó vagyont örököl, melynek 

együttes értéke nem haladja meg a 300.000.-Ft-ot;  

b) az eltemettetésre köteles személy az elhunyt után sem ingó, sem ingatlan vagyont nem 

örököl és a temetés költségeinek megtérítése saját, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti; 

c) az eltemettetésre köteles személy hajléktalan.   

                                                       Záró rendelkezések 

18. § (1) E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.  

 (2)  Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2013.(XII.19) önkormányzati rendelete.  

  

  

  Győri Máté                     Dr. Feik Csaba 

                       polgármester           jegyző 
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 Melléklet a ……………. önkormányzati rendelethez 

Helyben szokásos legolcsóbb temetés:  

Koporsós: 242.500.-Ft + ÁFA 

Hamvasztásos: 141.100.-Ft + ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez 

 

(1 -3.§) 

 

A rendelettervezet ezen §-ai szabályozzák a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokat, a kérelmek benyújtásának helyét és módját, a rendeletben használt fogalom 

meghatározásokat, valamint azt, hogy az egyes helyi szociális ellátásokról (rendszeres és 

rendkívüli települési támogatásokról) szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre, a 

jegyzőre, valamint a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottságra ruházza át. Erre a 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdése alapján kerülhet sor, mely szerint:  

„A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a 

polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására 

ruházhatja át.” 

 

(4-5.§) 

 

A rendelettervezet ezen §-ai szabályozzák a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálatát, az 

aktív korúak ellátása tekintetében. A feladatot a Martonvásári Járási Hivatal végzi el 2015. 

március 1. napjától 

 

(6-7.§) 

 

A rendelettervezet ezen §-ai szabályozzák a települési támogatások folyósításának szabályait, 

valamint a támogatások formáit.  

 

(8-12.§) 

 

A rendelettervezet 8.§-a tételesen felsorolja azokat a jövedelemi és élethelyzeteket, melyek 

során rendkívüli települési támogatást kell megállapítani.  

9.§-a részletezi a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó iratokat.  10-12.§-ai 

szabályozzák a támogatás legkisebb illetve legnagyobb összegét,valamint a rendkívüli 

méltánylást érdemlő körülményeket.  
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(13.§) 

 

A rendelettervezet ezen §-a az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulás szabályait részletezi.  

 

(14-15.§) 

 

A rendelettervezet ezen §-ai a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott támogatás szabályait részletezik.  

 

(16.§) 

 

A rendelettervezet ezen §-a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

szabályait részletezi.  

 

(17.§) 

 

A rendelettervezet ezen §-a részletezi a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége 

alóli mentesítési szabályokat.  

 

(18.§) 

 

Hatályba léptető rendelkezések.  

 

 
    
 

 

 


