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.Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.24.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatásról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. ~-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1)
bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. ~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
cl:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. ~
E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat
által biztosított, a szociálisan rászorult felnőtt korú személyek által igénybe vehető települési
támogatás feltételeit, szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) foglaltakkal összhangban.
2. Értelmező rendelkezések
2. ~
(I) A rendelet végrehajtása során a szociális törvényben meghatározott fogalmakat kell
alkalmazni.
(2) A jövedelemszámításra, a vagyonra vonatkozóan a szociális törvény rendelkezései az
irányadó ak.
(3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást, pénzintézeti
számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást,
b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást
megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott
igazolást, csekkszelvényt,
c) a Fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát,
ennek hiányában nyilatkozatot, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,
d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát, pénzintézeti
számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt
kell a kérelemhez mellékletként csatolni.
(4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló
dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező
nyilatkozata csatolandó mellékletként.
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3. A rendelet hatálya
3.~
E rendelet hatálya a szociális törvényben meghatározott nagykorú személyekre te1jed ki.
H. Fejezet
A szociális rászorultságtól függő települési támogatás
4. ~
(1) A szociálisan rászorult személyek részére az e rendeletben meghatározott feltételek
teljesülése esetén, pénzbeli ás természetbeni ellátás formájában települési támogatás
nyújtható.
(2) Pénzbeli ellátás:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(települési lakásfenntartási támogatás).
(3) Természetben nyújtott ellátás:
a) köztemetés,
b) háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjhoz való hozzájárulás
5. ~
Az egyes szociális rászorultságtól iEhggő támogatások pénzügyi fedezetét ás a felhasználható
pénzügyi kereteket a Jászboldogháza Községi Onkormányzat tárgyévi költségvetési
előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
III. Fejezet

PénzheH és természtbeni eliátás formájában nyújtott települési támogatás
4. Rendkívüli települési támogatás

6. ~
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
(2) A 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, 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.
—

—
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(3) 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.
(4) Rendkívüli települési támogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre számított
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül
élő esteében annak 150%-át.
(5) Rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb csak egy alkalommal és családonként
csak egy családtag részére állapítható meg.
(6) A rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb 2.000.-Ft-nál és nem
haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.
(7) A rendkívüli települési támogatást vissza nem térítendő támogatásként kapja a rászoruló,
amely természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás lehet: Erzsébet
utalvány, élelmiszer, meleg étkezés, tankönyv és tanszervásárlás, tandíj, közüzemi díjak,
egyéb a családi szükségletek kielégítését szolgáló termék, valamint ideiglenes lakhatás
biztosítása.
(8) A benyújtott kérelem alapján a szociális bizottság dönt a kérelem elbírálásáról, valamint
a nyújtandó támogatás módjáról és mértékéről.
—

—

5. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás
7. ~
(1) Települési támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: települési lakásfenntartási
támogatás).
(2) A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás:
villanyáram-, a víz
és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díja, bérleti díj, tüzelőanyag költsége.
(3) A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült,
kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan
hasznosításából nincs jövedelem.
(4) A kérelmező a (2) bekezdés szerinti kiadások közül a kérelemben áhala megjelölt
kiadáshoz kérhet támogatást.
—

8. ~
(1) Települési lakásfenntartási 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.
(2) A lakásfenntartási 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,
q) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
‚1) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
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e,) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a,)—c,) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban Vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b,) (2) bekezdés d~) vagy e,) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő
ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2del növekszik.
(5) A települési lakásfenntartási 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 összegét
az energiaárak várható alakulására
figyelemmel az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
(6) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b,) ha a háztartásban két személy lakik 45 mn,
c,) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d,) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nni,
e,) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a ‚/‚) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(7)A települési lakásfenntartási 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 nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(8) A (7) bekezdés b~) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
—

—

—

—

TM=0,3—

J—0,5NYM
xO,lS
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-ct századra kerekítve
kell meghatározni.
(9)A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 15 napon belül kell elbírálni.
(10) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(11) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Szociális Bizottság
felülvizsgálhatja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is
fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Amennyiben
a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátás megszüntetésre kerül.
(12) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Jászteleki Közös
Onkormányzati Hivatal Jászboldogházi Kirendeltségének ügyintézőjét.
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9. ~
(1) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.
(2) A támogatás iránti kérelmet a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjéhez
kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjaira vonatkozóan, a háztartás
tagjai jövedelmére vonatkozó igazolást, a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait
tartalmazó, kérelmező nevére szóló szolgáltatói számlát, dokumentumot, tüzelőanyag
költségét igazoló számlát, vagy a bérleti szerződést.
(3) I-la a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt
megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás
teljes összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(4) Arra a háztartásra, melyre vonatkozóan jegyzői hatáskörben lakásfenntartási támogatásra
jogosultság került megállapításra, nem kérhető a települési lakásfenntartási támogatás a
jogosultság időtartama alatt.
6. Települési támogatásra vonatkozó egyéb rendelkezések
1o.~
(1) A települési támogatás nyújtható készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában,
melynek felhasználását a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal ügyintézője szükség
szerint a helyszínen, környezettanulmány készítésével ellenőrzi.
(2) A települési támogatást utólag, niinden hónap 5-éig kell folyósítani, a folyósításról a
jegyző gondoskodik.
(3) Az a személy, aki a 2015. évben rendkívüli eseményre vagy krízishelyzetre tekintettel
részesült önkormányzati segélyben, rendkívüli eseményre vagy krízishelyzetre tekintettel
nyújtható rendkívüli települési támogatásra nem jogosult.

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem
indokoltságát megalapozó igazolásokat.
(2) A rendkívüli támogatás esetén a tartós, krónikus, súlyos betegség igazolására alkalmas a
háziorvos, szakorvos igazolása, szakvéleménye, zárójelentés, ambuláns kezelőlap,
egészségkárosodott személy esetén a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye,
szakhatósági állásfoglalása, a tai’tósan beteg állapot, fogyatékosság fennállását igazoló irat
továbbá a tartósan beteg állapotra, fogyatékosságra tekintettel folyósított pénzbeli ellátást
megállapító határozat, ennek hiányában az ellátás folyósítását igazoló irat. A
gyógyszerköltséget a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, kérelmező
nevére kiállított dokumentummal kell igazolni’
(3) Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresötevékenységet nem
folytató kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni a munkaügyi
kirendeltségnek az igazolását, hatósági bizonyítványát a kérelmező, családtag, háztartás tagja
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről, együttműködéséről.
(4) Keresőtevékenység, rendszeres pénzbeli ellátás megszűnése esetén be kell mutatni a
megszüntetésre vonatkozó dokumentumot’
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(5) Rendkívüli esemény bekövetkeztét igazoló dokumentumként csatolható vizsgálati
jegyzőkönyv, szakértői szakvélemény, halotti anyakönyvi kivonat, az egészségi állapotra
vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározott int, egyéb irat.
(6) A közüzemi szolgáltatáshoz igényelt rendkívüli támogatás esetén igazolásként csatolni
kell a szolgáltató által kiállított számlát, a szolgáltató igazolását a díjtartozásról, részlet~zetés
engedélyezéséről, visszakapcsolás költségéről.
(7) A családban élő, közép-, Vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén igazolni
kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, az ösztöndíj összegét.
12.

*

A rendkívüli települési támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes
elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás.

IV. Fejezet

Természetben nyújtott eHátás
7. Köztemetés

(1) A köztemctés költségeinek megtérítésére kötelezett személy különös méltánylást
érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy
egészben mentesíthető.
(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek
megtérítése az eltemettetésre köteles személy saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti
és vagyona sem neki, sem családjának nincs, vagy, ha a hagyatéki hitelezői igény
érvényesítésére irányuló eljárás költsége meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

8. A háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjhoz való
hozzáj árulás
14.*
(1) A polgármester, háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjához ( a
továbbiakban: szolgáltatási díj) a mindenkori szolgáltatási díj 40%-ának megfelelő összegű
támogatásban részesíti azt az egyedül élőt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(2) A támogatásra való jogosultságot a Jászteleki Közös Önkonnányzati Hivatalban történt
bejelentést követő negyedévtől kell megállapítani.
(3) Nem állapítható meg támogatás annak a személynek vagy házastársnak, akinek illetve
ahol az előző évekről szolgáltatási díj hátraléka van.
(4) A megállapított támogatás összegét az Önkormányzat közvetlenül a Szolgáltató
számlájára utalja, a nyilvántartása alapján.
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V. Fejezet
A szociális ellátásokra vonatkozó egyéb szabál
9. Eljárási rendelkezések

15.*
(1) Az ellátások iránti kérelmet Jászboldogháza Községi Önkormányzatnak kell címezni, és
az Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékletként
csatolni szükséges e rendeletben meghatározott, a jövedelem típusának megfelelő igazolást,
valamint e rendeletben előírt egyéb igazolásokat.
(2) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemü igénybevétele esetén a szociális törvényben
foglaltak szerint kelt eljárni.
(3) A rendkívüli települési támogatás ügyében átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság
a települési lakásfennntartási támogatás és a köztemetés ügyében átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések

16.~
Ez a rendelet 2015. március hó 1. napján lép hatályba.
17.*

Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12 2011. QK1. 28.)
önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzati segélyről szóló 13 2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet.

Jászboldogháza, 2015. február

Dr. Dinat Zoitan
jegyző

Szűc~4ajos
polgármester

A hirdetőtáblán kifliggesztve: Jászboldogháza, 2014. február 24.

Dr.

mai Zoltán
jegyző

