Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§.(4) bekezdésében, 10.§.(1) bekezdésében, 26.§ában, 32.§.(1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 48.§. (4) bekezdésében, 92.§.(1) és
(2) bekezdésében, 115.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánaz Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)„E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások
igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és
térítési díjairól. „
2.§
A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) „A 8. § alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás (utazási támogatás) esetén a
kérelmező nyilatkozatot köteles tenni a saját és családja jövedelméről. A jövedelmi
jogosultság fennállása utólagos ellenőrzéssel történik. Számlával igazolni kell, hogy a
tárgynegyedévet megelőző negyedévben kapott utazási támogatást a kedvezményes bérlet
megvásárlására fordította.”
3.§
(1) A rendelet 4.§ (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások folyósítása:]
„c) A 8. § szerinti rendkívüli települési támogatás (utazási támogatás) kifizetése
házipénztárból negyedévente, minden negyedév 10. napjáig történik.”
(2) A rendelet 4.§ (2) bekezdése a következő d.) ponttal egészül ki:
„d.) Az e rendelet alapján célhoz kötötten folyósított pénzbeli ellátások felhasználását a
jegyző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény alapján eseti jelleggel ellenőrzi.”

4.§
A rendelet 5 § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a települési támogatással kapcsolatos kérelmek
a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos kérelmek;
a korábban megállapított ápolási díjak felülvizsgálatának, megszűntetésének;
a személyi térítési díj mérséklése, elengedése;
a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a
részletfizetés engedélyezése, a részbeni vagy a teljes elengedése iránti kérelmek






elbírását a polgármester hatáskörébe ruházza át.”
5.§
(1) A rendelet 6. §-a előtti fejezetcíme az alábbiakra módosul:
„Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Rendkívüli települési támogatás”
(2) A rendelet 6. §-a (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy
főre eső jövedelem nem haladja meg”
(3) A rendelet 6. §-a (1) bekezdés c-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) a (3) bekezdés alapján nyújtott támogatás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250 %-át.”
„d) a 8. § alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,”
(4) A rendelet 6. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendkívüli települési támogatás összege - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel
- nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
Egy naptári éven belül legfeljebb hat alkalommal adható, melynek összege
alkalmanként maximum 10.000 Ft-ig terjedhet, de ugyanazon kérelmező évi
támogatásának együttes összege a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével nem
haladhatja meg az 50.000 Ft-ot, kiskorú gyermeket nevelő családok esetében a 60.000
Ft-ot.”
(5) A rendelet 6. §-a (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendkívüli települési támogatás összege évente egy alkalommal
a) többletkiadás, betegség,elemi kár (tűzkár, vízkár, illetve természeti katasztrófa: a
továbbiakban: elemi kár) esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%-áig,”

(6) A rendelet 6. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem az 1. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon terjeszthető elő.”
6. §
A rendelet 7. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott
rendkívüli települési támogatás összege legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10%-a, de elérheti a városban elfogadott legegyszerűbb temetés költségének
teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a
létfenntartását veszélyezteti.”
7. §
A rendelet 8. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a celldömölki lakóhelyű lakosoknak, akik alap –, közép vagy
felsőfokú nappali tagozatos tanulók, legfeljebb a 25. életévük betöltéséig, akik 65 év
alatti rokkantsági és öregségi nyugdíjasok rendkívüli települési támogatásként utazási
támogatást nyújt a helyi tömegközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának
erejéig. (utazási támogatás)”
8. §
A rendelet 9. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. FEJEZET
Települési támogatás
(1) A települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles
a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel
kívül határos terület, járda tisztán tartására,
b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítására különösen
az udvar, kert, ingatlan előtti zöldterület rendszeres
gyomtalanítására, parlagfű mentesítésére, hulladékmentesítésére,
 az ingatlan rovar- és rágcsálómentesítésére,
 az ingatlan előtti járdaszakasz síktalanítására.


kaszálására,

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt kötelezettség betartását a helyszíni szemle,
környezettanulmány végzése során a jegyző a Népjóléti Szolgálat útján ellenőrzi.
(3) A települési támogatási kérelmet el kell utasítani azon kérelmező esetén, aki a
közmunka programban történő részvételét önhibájából – a kérelem benyújtását megelőző
12 hónapban- visszautasította.

(4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölése mellett – felszólítja a kötelezettség teljesítésére.
(5) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a
megállapított települési támogatást meg kell szüntetni.
(6) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelem a (4) bekezdés szerinti okból
elutasításra kerül, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatás megszüntetetésre kerül,
ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három
hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmet.”
(7) Nem állapítható meg települési támogatás azon kérelmező részére akinek az Szt.
alapján”
9.§
A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gyógyszerkiadás viseléséhez nyújtott támogatás
(1) A képviselő-testület havi rendszerességgel települési támogatást nyújt annak a
személynek, akinek betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű
gyógyszerkiadása merül fel, és nem jogosult a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §.-a szerinti közgyógyellátásra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy
főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200 %-át egyedül élő esetében 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres
gyógyszerköltségének mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át
eléri.
(3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani,
melynek egy hónapra jutó összege 2000Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a 3. §-ban meghatározottakon túl a háziorvos igazolását a havonta rendszeresen
szedett gyógyszerekről, valamint a gyógyszertár igazolását a havonta rendszeresen
szedett gyógyszerek egy havi költségéről.
(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást meg kell szüntetni azon hónap
végével, amikor a jogosult lakóhelyét vagy tartózkodási helyét megváltoztatta.”
10.§
A rendelet 11. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Természetben nyújtott szociális ellátások

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési
támogatás
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott
települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási 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 képviselő-testület támogatást nyújt a lakbér-, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás -,
a távhő - szolgáltatás, a csatornahasználat költségeihez.
(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben
megjelölt közüzemi szolgáltatások kérelem benyújtását megelőző –a kérelmező vagy a
vele közös háztartásban élő személy nevére szóló- hónapra szóló számlát vagy az
előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot.
(4) Közös háztartásban élőnek kell tekinteni a kérelmezővel azonos lakcímen lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.
(5) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában – a
szolgáltatóhoz történő közvetlen utalással - a lakásfenntartással összefüggő azon
rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(6) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:
a.) 5000 Ft, amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b.) 4000 Ft, amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege és annak 150%-a között van,
c.) 3000 Ft, amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-a felett van,
d.) egyedül élő kérelmező esetén az a.), b.), c.) pontokban meghatározott összeg 75
%-a
(7) A lakásfenntartási támogatást a benyújtást követő hónap 1. napjától egy évre kell
megállapítani.
(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) A lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni azon hónap végével, amikor a jogosult
lakóhelyét vagy tartózkodási helyét megváltoztatta.”

11.§
A rendelet 12. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Természetben nyújtott egyéb támogatás
Tűzifa támogatás
(1)Az önkormányzat a rendelkezésére álló, egyéb célra nem hasznosított faanyagát vissza
nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifaként biztosítja a Celldömölk város
közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező szociálisan
rászorult személyeknek.
(2)A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(3)Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család azon ingatlan
vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető, illetőleg gázzal is fűthető.
(4 ) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető.
12. §
A rendelet 13. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A támogatás igénylésének menete
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A benyújtott kérelmekről a
polgármester nyilvántartást vezet és a támogatás a rendelkezésre álló famennyiség
függvényében kerül megállapításra.
(2) A kérelmeket a fűtési idényben (október 15-től április 15. napjáig), egy ízben (október
15-től április 15. napjáig) lehet benyújtani Celldömölk Város Polgármesteréhez.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelmek érkezési
sorrendjében dönt a jogosultságról a beérkezéstől számított 15 napon belül.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(5) Egy alkalommal adható mennyiség felső határa 5 mázsa.
(6) A jogosultságról való döntést követően a rendelkezésre álló famennyiség
figyelembevételével külön rendelkezik a polgármester a tűzifa kiszállítatásáról.
(7) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.”

13. §
A rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) „A képviselő-testület azon ellátottak részére, aki a rendelet hatálybalépésekor
méltányossági ápolási díjban részesültek, és az éves – december hónapban esedékes felülvizsgálat során megállapítható, hogy 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának ápolását, gondozását végzik, és családjukban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegét, egyedülálló esetén
150 %-át, a feltételek fennállása alatt az Szt. 1. § (2) bekezdése alapján havi 23.600 Ft
összeg továbbiakban is folyósításra kerül.
(2) Az ellátás felülvizsgálatára és megszüntetésre vonatkozóan a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42.§ (1)-(3) bekezdéseit kell alkalmazni.”
14.§
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
15.§
Hatályát veszti a rendelet 14. §-át megelőző alcímének címe, 14.§-a, 15. §-a, 15/A. §-a, 16. §át megelőző alcímének címe, 16.§-a, 17.§-a, 18. §-a, 19.§-a, 20. §-a.
16.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet – (2) bekezdés kivételével- 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet 11-12 §-a 2015. október 1. napjától lép hatályba.

Celldömölk, 2015. február 11.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Kihirdetve: Celldömölk, 2015. február 12.
Farkas Gábor
jegyző

1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez”

KÉRELEM
rendkívüli települési támogatás megállapításához

Kérelmező neve: .....................................................................................................................................................
Kérelmező születési neve: .....................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................................................................
A segély folyósítását bankszámlára/postai úton lakcímemre *kérem.
Bankszámla számom: ............................................................................................................................................
Kérelem indoka:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Amennyiben releváns:
Az eltemetett hozzátartozó neve: ...................................................................................................................
Rokoni kapcsolat: ..............................................................................................................................................
A haláleset ideje: .................................................................................................................................................
A temetés költségei: ..........................................................................................................................................
Iskola neve:…………………………………………………………………………………...
Címe:…………………………………………………………………………………………
Tanuló osztálya:………………………………………………………………………………
A kérelmező jövedelme: …………………………..Ft/hó
*a megfelelőt aláhúzni

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név
(ha eltérő a
születési
neve is)

Születési
hely, idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
jele (TAJ)

Együtt élők összes jövedelme: ………………………..Ft (ügyintéző tölti ki)
Egy főre jutó jövedelem: ……………………………..Ft (ügyintéző tölti ki)

16. életévét
betöltött
személy esetén
azon oktatási
intézmény megnevezése, ahol
tanul

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és
tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi
III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság
megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Dátum: Celldömölk, ……………………………..
……………………………………
kérelmező
A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben
releváns az eredeti temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi
igazolást, nyugdíjas igazolvány-, rokkantsági igazolvány-, diákigazolvány- másolatát.

