Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. §
(4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében
és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rész
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrkút Község közigazgatási területén lakcímmel
rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra, és
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális ellátások tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 3. § (3) bekezdése szerinti személyekre, akik Úrkút Község közigazgatási
területén lakcímmel rendelkeznek.
(3) A rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás tekintetében az (1)-(2)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak Úrkút Község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó
állampolgáraira is.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege;
b)1 környezettanulmány (helyzetértékelés): az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 34. címe szerinti szemle,
amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenőrzése,
kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.
c) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz,
szélvihar, felhőszakadás stb. – hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár;
d) gyermekintézmény: Úrkút község közigazgatási területén működő
óvoda, általános iskola;
e) díjhátralék: a vezetékes gáz, áram, víz és csatornahasználati, szemétszállítási
díjtartozás.
2
f) különös méltánylást érdemlő eset: különösen fogyatékosság, betegség, baleset,
haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli
élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése,
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g)3 alapvető élelmiszer: tej, vaj, tejföl, lekvár, liszt, cukor, étolaj, baromfi-és disznóhús,
kenyér, krumpli, rizs, só, zöldségféle, száraztészta, felvágott, gyümölcs .

(2) Ahol e rendelet jövedelmet, rendszeres pénzellátást, vagyont, családot vagy háztartást
említ, a Sztv. 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell használni.
2. Szociálipolitikai kerekasztal
3. § Úrkút Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi szociálpolitikai
kerekasztalt hoz létre, amelynek tagjai az Önkormányzat Szociális Bizottság elnöke, a
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat úrkúti házigondozója, és
családgondozója, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.
3.Települési támogatások
4. §4 Szociális rászorultság esetén az Önkormányzat e rendeletben meghatározott feltételek
szerint
„a) rendszeres települési támogatásként
aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési
lakhatási támogatást,
ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére ápolási támogatást,
ac) a gyógyszer kiadások viseléséhez gyógyszertámogatást,
ad) élelmiszervásárlási támogatást,
ae) gyermekétkeztetési kedvezményt,
af) gyermeknevelési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatást,
c)5 tanszervásárlási támogatást,
d)6 lakás-karbantartási támogatást,
e) szilárd tüzelőanyag vásárlási támogatást,
f) születési támogatást,
nyújt.

4. Rendszeres települési támogatások
5. § (1)7 A polgármester rendszeres települési támogatásként települési lakhatási támogatást
nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez (villanyáram,
vízfogyasztás, gázszolgáltatás, csatornahasználat).
(2)8 A települési lakhatási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
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(3)9 Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200, egyedül élő
esetében a 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A lakhatási
támogatás havi összege, ha az egy főre jutó havi jövedelem
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, 5000.- Ft, vagy
b)10 nem haladja meg a nyugdíjminimum 200, illetve egyedül élő esetében 250 %-át,
4 000.- Ft.
6. § (1) A települési lakhatási támogatásra való jogosultság megszűnik, ha:
a) a lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik, vagy
b) a jogosult meghal.
(2) A változás, illetve a haláleset hónapjára járó lakhatási támogatást az önkormányzat
még teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítása megszüntetésre
kerül.
(3) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
7. §11 A települési lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
kezdődően egy év időtartamra kell megállapítani.
8. § (1) A Szociális Bizottság rendszeres települési támogatásként települési ápolási
támogatást állapíthat meg annak az úrkúti lakóhellyel rendelkező nagykorú
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, úrkúti lakóhellyel
rendelkező személy ápolását, gondozását végzi, és a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg és a
kérelmező Úrkúton él.
(2) Tartósan beteg az a személy, aki legalább 3 hónapot meghaladóan beteg, és erről
háziorvosa, vagy kezelőorvosa által kiadott igazolást a kérelemhez csatolja.
(3)12 Települési ápolási támogatásban csak az a személy részesülhet, aki az Sztv. 43. §ban és a 43/A. §-ban meghatározott ápolási díjra nem jogosult.
9. § (1) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó az Sztv. 42. § (1)
bekezdésben meghatározottak esetében.
(2)13 A települési támogatás összege a nyugdíjminimum 80 %-a. A települési ápolási
támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy év
időtartamra kell megállapítani.
(3) A települési ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási
kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal bármikor ellenőrizheti.
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10. § (1) A települési ápolási támogatást meg kell szüntetni, az Sztv. 42. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
(2) Az (1) bekezdésen túl a települési ápolási támogatást akkor is meg kell szüntetni, ha
az ápolást végző személy az alábbi kötelezettségeit nem teljesíti:
a) nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról,
b) nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények
kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról,
vagy
c) nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról,
tisztántartásáról.
11. § (1)14 A polgármester rendszeres települési támogatásként gyógyszertámogatást állapíthat
meg jövedelmi viszonyai alapján annak a személynek, aki a krónikus betegségére
tekintettel a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek –
ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – költségét
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az,
a) akinek közgyógyellátásra való jogosultsága nem került megállapításra, és
b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum háromszorosát, és
c) a gyógyszertár által beárazott, háziorvosa vagy kezelőorvosa által kiállított
igazolás szerint a kérelem benyújtását megelőző három hónapban a krónikus
betegségéhez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének havi
átlaga meghaladta a 3.000,- Ft-ot.
12. § (1)15 A 11. § (2) bekezdése alapján a gyógyszertámogatás havi maximum összege a
nyugdíjminimum kétszereséig egyedül élőnél 10 000- Ft, családban élőnél 8 000.Ft, a nyugdíjminimum háromszorosáig egyedül élőnél 7 000.- Ft, családban élőnél
5 000.- Ft, azonban nem lehet több, mint a 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján
igazolt összeg.
(2) Amennyiben a kérelmező gyógyszertámogatásban részesül, vagy közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezik, a kérelmet legkorábban a gyógyszertámogatás vagy
közgyógyellátási igazolvány lejáratának hónapjában nyújthatja be.
13. §16 (1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően
egy év időtartamra kell megállapítani.
(2) A jogosult - a 26. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - 15 napon belül köteles
bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították.
(3) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott
a) más településre költözött , vagy
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b) a 26. § (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a gyógyszertámogatásra már
nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, vagy
c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásban részesül, vagy
d) elhunyt,
e) a támogatás felhasználásáról a (6) bekezdés szerint elszámolni nem tud.
(4) A gyógyszertámogatást az (4) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetben a
felülvizsgálat, illetve a változás hónapjának utolsó napjával, az (4) bekezdés d)
pontja szerinti esetben annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni,
amelyre a támogatás már kiutalásra került.
(5) A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ
számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon.
(6) Annak a támogatottnak, akinek gyógyszertámogatása a (4) bekezdés e) pontja miatt
szűnt meg, a megszűnéstől számított egy éven belül újabb gyógyszertámogatás nem
állapítható meg.
13/A. §17 (1) A polgármester élelmiszervásárlási támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt,
akinek az alapvető élelmiszerek beszerzése jövedelmi és szociális helyzete miatt
napi problémát okoz és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült,
vagy arra egyébként jogosult lenne.
(2) A támogatás havi összege maximum 10 000,- Ft, amely havonta használható fel
alapvető élelmiszerek megvásárlására.
(3) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy év időtartamra kell
megállapítani.
(4) A támogatás felhasználása során a támogatott köteles együttműködni Úrkút Község
Önkormányzatának család és gyermekjóléti szolgálatával.
(5) Az együttműködés keretében a családgondozó közreműködik a bevásárlásban és
javaslatot tesz a támogatottnak a beszerzendő élelmiszerekre, azok mennyiségére.
(6) Amennyiben a támogatott együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, a támogatást
meg kell szüntetni.
13/B. §18 (1) A polgármester gyermekétkeztetési kedvezményben részesíti azt, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 250 %-át és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, illetve arra nem
jogosult.
(2) Gyermekétkeztetési kedvezményben elsősorban azt kell részesíteni, akinek
jövedelmi és szociális helyzete alapján az étkezési személyi térítési díj megfizetése
gondot jelent.
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(3) A támogatás feltétele, hogy a gyermekintézményben a nevelői vagy tanulói
jogviszonya a gyermeknek fennálljon.
(4) A gyermekétkeztetési kedvezmény mértéke gyermekenként
a) egy gyermek esetén 50 %,
b) két gyermek esetén 75 %,
c) három vagy több gyermek esetén 90 %.
(5) A gyermekétkeztetési kedvezményt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
kezdődően egy év időtartamra kell megállapítani.
13/C. §19 (1) A polgármester gyermeknevelési támogatásban részesíti azt, a legfeljebb három
éves korú gyermeket nevelő kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 250 %-át.
(2) A gyermeknevelési támogatás mértéke a legfeljebb három éves korú gyermekek
után gyermekenként havonta maximum 10 000,- Ft, mely összeget gyógyszertárban
történő, a gyermek testi egészségéhez szükséges termékek beszerzésére kell
fordítani.
(3) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy év időtartamra, de
legfeljebb a gyermek három éves koráig kell megállapítani.
(4) A támogatás felhasználása során a támogatott köteles együttműködni Úrkút Község
Önkormányzatának család és gyermekjóléti szolgálatával.
(5) Az együttműködés keretében a családgondozó közreműködik a bevásárlásban. A
támogatást elsősorban vényköteles gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
beszerzésére kell fordítani.
(6) Amennyiben a támogatott együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, a támogatást
meg kell szüntetni.
5. Rendkívüli települési támogatások
14. § (1)20 A Szociális Bizottság rendkívüli települési támogatást nyújt az Sztv. 45. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján annak a szociálisan rászorult személynek a részére,
aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos
vagy tartós létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre számított havi
jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 300
%-át nem haladja meg.
(2)21
15. § (1) A 14. § (1) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező családjában igazoltan
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a) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül bekövetkezett, előre láthatóan
tartós jövedelemcsökkenés következett be vagy
b) tartós betegség, vagy rokkantság miatt, illetve kórházi kezelés, vagy egyéb,
egészségi állapot miatt jelentkező váratlan kiadás keletkezett, vagy
22
c)
d)23 a lakásfenntartással összefüggő alkalmankénti jelentős kiadások következtében
(pl. kimagaslóan magas fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli segítségre
szorul, illetve közüzemi szolgáltatóknál fennálló díjhátralék halmozódott fel,
vagy
e) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett
bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett vagy
f) egyéb súlyos krízishelyzet következett be.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, közüzemi szolgáltatóknál vagy közös
költség címén fennálló díjhátralékokra nyújtott rendkívüli települési támogatás
abban az esetben állapítható meg, ha a díjhátralék a kérelmező vagy a kérelemben
feltüntetett családtagja nevén szerepel.
(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendkívüli települési támogatás
ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra egy alkalommal állapítható meg.
(4) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt rendkívüli települési támogatást akkor
lehet az (1) bekezdés e) pontja szerint elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvízvagy belvíz-védekezési készültség ideje alatt és azt követő 60 napon belül
nyújtották be. Egyéb elemi kár esetén a kérelem benyújtásának határideje a
káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.
(5) A (4) bekezdésben megállapított határidő jogvesztő.
(6)24 A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon
igazolni kell. Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy részére két évig újabb támogatás nem állapítható meg.
(7)25 Rendkívüli támogatási kérelem szilárd tüzelőanyag vásárlására nem nyújtható be.
16. § (1)26 A rendkívüli települési támogatások összege – a 15. § (1) bekezdés e) pontjában
szabályozott eset kivételével – egyedül élő kérelmezőnként, illetve családonként –
egy naptári évben legfeljebb 50.000,- Ft lehet.
(2)27 Rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente
legfeljebb 4 alkalommal lehet megállapítani – figyelemmel az (1) bekezdésre –
feltéve, hogy az előző támogatás megállapítása óta 30 nap eltelt.
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(3) A 15. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott esetben a rendkívüli települési
támogatás összege legalább 10.000,- Ft, legfeljebb 120.000,- Ft, ugyanakkor nem
lehet magasabb, mint a helyreállítási költség 90%-a és a biztosító által fizetett
kártérítés különbsége.
17. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg
a) az eltemettetésre köteles személynek, és
b) az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül
gondoskodó személynek a temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás
céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem
összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át. A temetéssel járó
költségekhez való hozzájárulás céljából megállapított támogatás összege a
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20 %-a, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg
nyugdíjminimum 150 %-át, A támogatás összege 10 %, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 300 %-át.
(2)28 A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként 300 000- Ft-ot kell
figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla
keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A
kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét
a temetési számlán rögzíteni kell.
(4)29 Amennyiben a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik – különös
méltánylást érdemlő esetben -, a támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre
is adható. Ebben az esetben a kérelmezőnek a határozat jogerőre emelkedését
követő 60 napon belül kell a temetési számla utólagos felmutatása mellett
elszámolnia.
(5) Amennyiben a kérelmező az utólagos elszámolási kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, úgy az Szt. 17. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.
6. Köztemetés
18. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő
körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés
költségének megtérítése alól.
(2) A köztemetés költségének megtérítése csökkenthető, ha a kötelezett
a) egyedül élő és havi jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem éri el, vagy
b) családjában egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét
nem éri el.
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(3)30 A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át. A
fennmaradó részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama
nem haladja meg a 12 hónapot.
(4) A köztemetés költségének megtérítése alól mentesíthető az a kötelezett, aki
a) egydül élő és havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el vagy
b) családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét nem éri
el.
6/A Tanszervásárlás támogatás31
18/A. § (1) A tankönyvek, tanszerek megvásárlásához támogatásban részesülhet az általános
vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek és fiatal felnőtt, ha
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át,
b) gyermeket egyedül nevelő törvényes képviselő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,
feltéve, hogy a család nem rendelkezik az Sztv-ben meghatározott vagyonnal.
(2) A támogatás iránti kérelmeket augusztus 10. és október 31. között, egy alkalommal
lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a mellékletben szereplő
dokumentumokat.
(3) A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb 10 000,- Ft, azonban nem lehet
több, mint a támogatási kérelemhez csatolt, a tankönyv vagy tanszer vásárlásáról
szóló számlán szereplő összeg.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő támogatása
gyermekenként legfeljebb 5 000,- Ft lehet, azonban nem lehet több, mint a
támogatási kérelemhez csatolt, a tankönyv vagy tanszer vásárlásáról szóló számlán
szereplő összeg.
(5) A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
6/B Lakás-karbantartási támogatás32
18/B. § (1)33 Lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak a községben lakcímmel
rendelkező kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő esetében 250 %-át és a kérelmező, illetve a családja nem rendelkezik az
Sztv-ben meghatározott vagyonnal.
(2) A lakás-karbantartási támogatás kétévenként egyszer igényelhető a (4) bekezdésben
felsorolt munkák elvégzésére. A támogatás összege maximum 80.000.-Ft, de nem
haladhatja meg a számlákkal igazolt költségeket.
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(3) A lakás-karbantartási támogatás kizárólag az alábbi munkák elvégzéséhez adható:
a) fűtőberendezés javítása, cseréje,
b) tűzhely, melegvíz előállító berendezés javítása, cseréje,
c) kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje,
d) elektromos hálózat javítása, cseréje,
e) beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok
elvégzéséhez,
f) elhasználódás miatt, a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében
elvégzendő hideg-melegburkolási munkálatok.
(4) Az elhasználódott vagy meghibásodott készülék cseréje csak a kereskedelemben
kapható legegyszerűbb, és a meghibásodott készülékhez hasonló típusú készülékre
vonatkozhat.
(5) A kérelemhez csatolni kell a mellékletben szereplő dokumentumokat.
(6) Amennyiben a munkálatok a támogatás folyósítását követően kerülnek elvégzésre, a
számlákat a folyósítást követő 45 napon belül kell becsatolni. Amennyiben a
támogatási összeg magasabb, mint a számla alapján elszámolható költség, a
különbözetet a támogatott a Szociális Bizottság erről szóló határozata szerint
köteles visszafizetni.
(7) A kérelemben foglaltak a helyszínen felvett környezettanulmány alapján kerülnek
megvizsgálásra.
(8) A lakás-karbantartási kérelmet a Szociális Bizottság bírálja el.
6/C. Szilárd tüzelőanyag vásárlási támogatás34
18/C. § (1) Szilárd tüzelőanyag-vásárlási hozzájárulásként nyújtott települési támogatást
állapít meg a Szociális Bizottság azon háztartások részére, ahol a lakás fűtését
szénnel vagy fával biztosítják, és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 250%-át,
b) egyedül élő esetén 300%-át.
(2) A támogatás legfeljebb 75 000.-Ft összegben állapítható meg.
(3) A támogatás iránti kérelem benyújtására november 15. és február 15-e között van
lehetőség.
(4) Szilárd tüzelőanyag-vásárlási hozzájárulás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások
számától.
(5) A támogatás felhasználását a támogatottnak a döntés jogerőre emelkedésétől
számított 20 napon belül számlával igazolnia kell.
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6/D. Születési támogatás35
18/D. § (1) A Szociális Bizottság születési támogatást állapít meg annak a gyermeknek,
a) akinek a családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője a gyermek
születésekor és a kérelem benyújtásakor is Úrkút község közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt tartózkodik, valamint
b) akinek részére Start-számlát nyitottak.
(2) A születési támogatás összege 25 000 forint, amelyet az Önkormányzat a gyermek
részére megnyitott Start-számlára utal át.
7. Szociális alapszolgáltatások
19. § (1) A polgármester az étkeztetés keretében az Sztv. 62. §-ában meghatározott
szociálisan rászorult személyeknek kérelem alapján, a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről gondoskodik.
(2) Az ellátás biztosítására irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal igazgatási
ügyintézőjénél kell benyújtani.
(3) Az (1) bekezdés alapján étkezésre jogosult
a) az a 65. év alatti személy, aki
aa) korhatár előtti ellátásban vagy
ab) rehabilitációs- , rokkantsági ellátásban vagy
ac) fogyatékossági támogatásban
részesül, és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen a
háziorvos igazolása alapján nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója,
aki ellátásáról gondoskodna;
b) az a kérelmező, aki a kérelem benyújtása időpontjában a 65. életévét betöltötte és
egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud
gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.
(4) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki
a) mozgásában korlátozott, vagy
b) krónikus vagy akut betegségben szenved vagy
c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igényel, és
e) önmaga ellátására részben vagy egészben nem képes és erről a háziorvos
igazolását kérelméhez csatolja.
20. § (1) Az ellátás megszűnik:
a) a szolgáltatás megszűntetésével vagy
b) a jogosult halálával vagy
c) határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,vagy
d) jogosult vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére, vagy
e) a megállapodás felmondásával.
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(2) A megállapodást felmondhatja
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője, indoklás nélkül vagy
b) a polgármester ha az ellátott, a törvényes képviselő vagy a térítési díjat megfizető
személy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Nem tesz eleget ha
hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fent, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és vagyoni,
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
(3) A felmondási idő tizenöt nap.
(4) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell
meghatározni.
21. § (1) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület évente külön rendeletben
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület rendeletében évenként megállapított intézményi térítési díjak
összegéről a rendeletalkotást követő 30 napon belül a lakosságot a helyben
szokásos módon tájékoztatja.
(3) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására,
gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, készpénzben
megfizetni havonta utólag, minden hónap 5. napjáig.
22. §36 (1) Az önkormányzat szociális gondozó foglalkoztatásával, az igénybe vevő
lakókörnyezetében házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a
személyekről, akik otthonukban saját erőből önmaguk teljes ellátására nem
képesek.
(2) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület évente külön rendeletben
határozza meg.
22/A. §37 Az önkormányzat a Szt. 64. §-ában meghatározott feladatok ellátására térítésmentes
családsegítő szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás igénybevétele a támogatást kérő
önkéntes indítványára vagy a hatáskörrel rendelkező szerv együttműködést előíró
határozata alapján történik.
22/B. §38 Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat útján, szakmailag önálló, térítésmentes
gyermekjóléti szolgáltatást működtet a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvtv.) 39. §-ában
meghatározottak szerint. A szolgáltatás igénybevétele a támogatást kérő önkéntes
indítványára vagy a hatáskörrel rendelkező szerv együttműködést előíró határozata
alapján történik.
8. Eljárási rendelkezések
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23. § (1)39 Az ellátás iránti kérelem az e célra rendszeresített nyomtatványon postai úton vagy
ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjénél nyújtható
be.
(2) A kérelemhez csatolni kell az e rendelet mellékletében meghatározott igazolásokat.
24. § (1) Ahol a rendelet melléklete szerint jövedelemigazolás benyújtására van szükség, a
jövedelem
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén az erre rendszeresített – a béren
kívüli juttatásokat is tartalmazó – formanyomtatványon,
b) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított
igazolással,
c) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve egyéb nyugdíjszerű
ellátás esetén a kifizetett ellátás igazoló szelvényével, banki átutalási igazolással,
amennyiben az ellátást levonás terheli, a fenti igazolásokon felül a
nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy
az ellátást megállapító határozattal,
d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban
folyósított ellátás igazoló szelvényével, vagy banki átutalási igazolással, vagy a
folyósító szerv igazolásával,
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított
igazolással, vagy a benyújtott adóbevallás másolatával, az adóbevallással nem
lezárt időszakra vonatkozóan havi bontásban könyvelői igazolással, ennek
hiányában a vállalkozó nyilatkozatával vagy
f) egyéb jövedelem esetén az erre rendszeresített formanyomtatványon tett
nyilatkozattal igazolható.
(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások esetén a jövedelemszámításnál a Sztv. 10. §
(2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.
25. § (1) A tényállás tisztázásához a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője a
kérelemben
megjelölt
lakcímen
környezettanulmányt
végezhet.
Környezettanulmány készítése különösen akkor indokolt, ha
a) a jelenlegi és a korábban benyújtott bármely szociális ellátás iránti kérelmek
adattartalma ellentmondásban áll egymással,
b) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok eltérnek a kérelemben
szereplő adatoktól vagy
c) ellátás visszafizetése ügyében méltányossági kérelmet nyújtottak be.
(2) Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, akkor a Sztv. rendelkezésein alapuló ellátásoknál a Sztv. 10. §
(6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(3) Életveszély vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során azonnali intézkedést igénylő
ügyben a támogatás a nyilatkozat, igazolások előterjesztése nélkül, azok utólagos
csatolásával megadható.
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(4)40 A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára, illetve lakcímre történő
postai átutalással, vagy a kérelemben megjelölt szolgáltatóhoz történő átutalással
történik, kivéve az élelmiszervásárlási és a gyermeknevelési támogatást, melyet a
támogatott a családgondozó jelenlétében, a támogatásról szóló határozatban
megjelölt időtartamban, a házipénztárban vehet fel.
(4a)41 A (4) bekezdéstől eltérően, a családgondozó írásbeli javaslatára, a rendkívüli
támogatás - a családgondozó jelenlétében – a támogatásról szóló határozatban
megjelölt időtartamban a házipénztárban is felvehető. A családgondozó írásbeli
javaslata mellé mellékelni kell a kérelmező nyilatkozatát, miszerint a támogatás
felhasználása során szorosan együttműködik a családgondozóval.
(5) A határozatban megállapított kifizetésekről, átutalásokról az Úrkúti Polgármesteri
Hivatal pénzügyi ügyintézője intézkedik.
26. § (1) A települési támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye, stb.)
megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles az Úrkúti
Polgármesteri Hivatalba bejelenteni. E kötelezettségről a megállapító határozatban
tájékoztatni kell a jogosultat.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében a jövedelmi viszonyok megváltozásának a Sztv. 25. §
(7) bekezdésében meghatározott tartós jövedelemváltozás számít.
(3) E rendeletben szabályozott rendszeres települési támogatások esetén a jogosult
bejelentése vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján az ellátásra való
jogosultság felülvizsgálatának elrendelésére van lehetőség. Amennyiben a
felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege megváltozik, az új összeget a
bejelentést követő hónaptól kell folyósítani.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. E rendeletben szabályozott települési
támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a Sztv. 17. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(5) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő jogerős határozat kézhezvételét követő
30 napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhető
a) részletfizetés, ha a kötelezett személy egyedül élő és havi jövedelme a
nyugdíjminimum két és félszeresét nem éri el, vagy családjában – a települési
lakáshatási támogatás esetében háztartásában - az egy főre jutó havi jövedelem a
nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el
b) csökkentés, ha a kötelezett személy egyedül élő és havi jövedelme a
nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, vagy családjában – a települési
lakáshatási támogatás esetében háztartásában - az egy főre jutó havi jövedelem a
nyugdíjminimum másfélszeresét nem éri el
40
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c) elengedés, ha a kötelezett személy egyedül élő és havi jövedelme a
nyugdíjminimum másfélszeresét nem éri el, vagy családjában – a települési
lakáshatási támogatás esetében háztartásában - az egy főre jutó havi jövedelem a
nyugdíjminimum összegét nem éri el.
(6)42 A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át. A
fennmaradó részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem
haladhatja meg a hat hónapot.
9. Záró rendelkezések
27. § (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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1. melléklet
„Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) rendeletéhez”
A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE ELLÁTÁSI
FORMÁNKÉNT
1. Lakhatási támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
c) vagyonnyilatkozat
d) közüzemi számla másolata, vagy közös képviselőtől igazolás
2. Ápolási támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
c) háziorvosi és / vagy kezelőorvosi igazolás, hogy az ápolt betegsége miatt állandó
gondozásra, ápolásra szorul
3. Gyógyszertámogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
c) havi rendszeres gyógyszerköltséget tartalmazó háziorvosi és / vagy kezelőorvosi és
gyógyszertári igazolás
4. Rendkívüli települési támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
c) vagyonnyilatkozat
d) a 16. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a tartós jövedelemcsökkenést
igazoló irat, pl.: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi
munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat;
e) a 16. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a gyógyszerköltség, gyógyászati
segédeszköz költségének igazolása – vagy az eljárás során hivatalból ismert
szakhatósági állásfoglalás - 18 hónapnál nem lehet régebbi, illetve orvosi beutaló vagy
kezelőorvos javaslata, zárójelentés a kórházi kezelésre vonatkozóan;
f) a 16. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a szolgáltatási díjhátralékról szóló
igazolás vagy kifizetetlen számla;
g) a 16. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott esetben:
ga) az elemi kárral, tűzkárral sújtott ingatlan tulajdonviszonyát, vagy lakáshasználat
jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata,
gb) a kár felmérésben illetékes hatóság véleménye vagy igazolása, tűzkár tényét igazoló
tűzvizsgálati igazolás,
gc) a helyreállítási költség igazolására szakhatóság véleménye, a helyreállítást vállaló
szakember igazolása, valamint a biztosító által kiadott igazolás
5. Temetési támogatás

a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
c) vagyonnyilatkozat
d) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata
e) az eredeti temetési számla
6. Köztemetés
a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata
b) halottvizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben
c) amennyiben a halálesettel kapcsolatban hatósági eljárás indult, rendőrségi temetési
engedély eredetben
d) hamvasztás esetén nyilatkozat a hamvaszthatóságról,
e) ismeretlen elhunyt esetén személyleírást tartalmazó irat
f) nem kórházi halott esetén boncolás nélküli hamvasztáshoz a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv engedélye
Amennyiben az elhunytnak van eltemettetésre köteles hozzátartozója, a fentebb
felsoroltak, továbbá:
h) jövedelemnyilatkozat
i) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
j) nyilatkozat arról, hogy van-e olyan személy, aki az elhunyt temetését szerződésben
vállalta, illetve akit az elhunyt végrendelete temetésre kötelez.
7. Szociális étkezéshez
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint
c) egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás.
8.Tanszertámogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) – (5) bekezdése szerint
c) Iskolalátogatási igazolás
d) Tankönyv vagy tanszer vásárlásról szóló számla
e) Vagyonnyilatkozat
9.Lakás-karbantartási támogatás
a) Elhasználódott, meghibásodott készülék javíthatatlanságát a Gázművek, valamint a
vállalkozási igazolvány alapján szakvélemény kiadására jogosult kisiparos igazolását
b) a kereskedelmi forgalomban kapható legalacsonyabb ár érték arányú termékről szóló
igazolás vagy ajánlat
c) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) –(5) bekezdése szerint
d) tételes költségvetést az elvégzendő munkákról
e) vagyonnyilatkozat
10. Élelmiszervásárlási támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) – (5) bekezdése szerint
c) vagyonnyilatkozat
11. Gyermekétkeztetési kedvezmény
a) jövedelemnyilatkozat

b) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) – (5) bekezdése szerint
c) vagyonnyilatkozat
12. Gyermeknevelési támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) – (5) bekezdése szerint
c) vagyonnyilatkozat
13. Szilárd tüzelőanyag vásárlási támogatás
a) jövedelemnyilatkozat
b) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) – (5) bekezdése szerint
c) vagyonnyilatkozat
14. Születési támogatás
a) születési anyakönyvi kivonat
b) Start számlát igazoló okirat

