TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
/Egységes szerkezetben/
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3)bekezdés b) pontjában, 26.§-ában
32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 58/B.§ (2) bekezdésben, a 92.§ (1) és (2) bekezdésében, és
a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Támogatási formák
1.§ (1) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
kiegészítéseként, továbbá a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
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(2) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosult számára
a) települési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatást,
állapít meg az Szt. 45.§-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben
meghatározottak szerint.
(3) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester átruházott
hatáskörében gondoskodik az Sztv. 48.§-ában szabályozottak szerint.
2. Eljárási rendelkezések
2.§ (1) A e rendeletben szabályozott szociális támogatás iránti kérelmeket az erre
rendszeresített, e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, a Tiszaszentimrei
Közös Önkormányzati Hivatalban 5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7. (a továbbiakban:
Hivatal) lehet benyújtani.
(2) A szociális támogatás iránti kérelemhez csatolandó iratok megnevezését a rendelet
1.melléklete szerinti formanyomtatvány tartalmazza.
(3) A szociális támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.
3.§ (1) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban
szereplő adatok valódisága felől kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőről, ha az életkörülményeit a Hivatal
már bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás.
(3) A szociális támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító
szervet. Az értesítés a Hivatalon keresztül is megtehető.
1
2

Módosította a 6/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. augusztus 22-től.
Módosította a 8/2019. (VII.2.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. július 3-tól

4.§ A megállapított szociális támogatások kifizetése és folyósítása a tárgyhónapot követő hó
05-ig elsősorban átutalással, bankszámlára történik. Amennyiben a jogosult bankszámlával
nem rendelkezik, úgy a megállapított támogatás kifizetése a Hivatal házipénztárán keresztül
történik.
5.§ (1) A szociális támogatásra fordítható keret felhasználását a Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi, a folyósított
támogatásokat ellátottanként összesíti és arról a Képviselő-testületet félévenként, a soron
következő ülésén tájékoztatja.
(2) A szociális támogatásra fordítható keret felhasználásának ellenőrzéséhez a szociális
ellátást megállapít szerv, ellátottanként a folyósított támogatás összegéről, a támogatásban
részesülők számáról a Pénzügyi Bizottság részére negyedéves összesítésben adatot szolgáltat.
6.§ (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az e rendelet megsértésével,
nyújtott szociális támogatást meg kell szüntetni, a támogatást jogosulatlanul, és
rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.
(2) Ha a szociális ellátást megállapító szerv a hatáskörébe tartozó szociális támogatás
visszafizetését rendeli el, a megtérítés összegét, és a kamat összegét – amennyiben annak
megfizetésére a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) a felére csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét,
c) részletekben fizettetheti meg.
7.§ Az e rendeletben használt fogalmak és a jövedelemszámítás tekintetében az Sztv.
rendelkezései az irányadók.
3. Települési támogatás
3 48.§

(1) A települési támogatás a lakhatás támogatása céljából nyújtható. A lakhatási
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.
(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-t, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-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.
(3) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
3

Módosította a 7/2017. (X.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 11-től, de rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell azzal, hogy a már megállapított rendszeres települési támogatást
2017. november hónaptól az érintettek részére az emelt összegben kell folyósítani.
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Módosította a 8/2019. (VII.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 3-tól

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) A lakhatási támogatás mértéke havi 5000.-Ft, egyedül élő esetében 8000.-Ft.
(5) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(6) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
egy év időtartamra kerül megállapításra.
(7) A lakhatási támogatás pénzbeli ellátásként nyújtható.
(8) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott települési támogatásként nyújtott
lakhatási támogatás megállapításának jogát a jegyzőre átruházza.

4. Rendkívüli települési támogatás
9.§ (1) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, rendkívüli
települési támogatást nyújt.
(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni,
akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen
a) hosszantartó betegség, baleset, vagy rokkantság miatti jelentős jövedelem-kiesés,
b) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa és családja által használt lakás vagy annak
berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás, vagy más ok például lakástűz,
csőtörés következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak,
c) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa vagy családja által használt lakás berendezésifelszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmező és családja életét, testi épségét vagy
egészségét, illetőleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti,
d) ha a kérelmező egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés
meghibásodott, és a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmező önerőből nem képes
fedezni,
e) az alkalmanként jelentkező gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeit a kérelmező
önerőből nem képes fedezni,
f) ha a kérelmező bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
g) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek
iskoláztatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, illetve a gyermek hátrányos helyzete miatt,
h) ha a nyugdíj vagy más ellátás kifizetése, a jogosultság megállapításának elhúzódása
miatt késik,
i) a munkáltató megszűnése, vagy bármely ok miatt a munkabérének kifizetése késik,
j) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet
önerőből nem tud kiegyenlíteni,

k) haláleset miatt,
anyagi segítségre szorulnak.
(3) A rendkívüli települési támogatás a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül is, kivételes
méltányosságból, a (2) bekezdés a)-j) pontjaiban meghatározott körülmények fennállása
esetén megállapítható.
(4) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege – a (7) bekezdésben foglaltak
kivételével - nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét.
(5) A rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel, vagy havi rendszerességgel,
legfeljebb 6 hónap időszakra.
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(6) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni ellátásként is nyújtható.
6
(6a) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás (élelmiszer, tüzelőanyag,
intézményi térítési díj, étkeztetés térítési díja) formájában is biztosítható, ha a család illetve a
kérelmező körülményeinek mérlegelését követően feltételezhető, hogy a természetbeni ellátás
a célravezetőbb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy az intézmény
felé kerül megfizetésre, illetve a megítélt tüzelőanyag kiszállításáról az önkormányzat, a
rendelkezésére álló szén illetve tűzifa mennyiség erejéig díjmentesen gondoskodik. A
tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 4. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja. Élelmiszer formájában biztosított rendkívüli települési támogatás esetében az élelmiszerek
megvásárlása a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ családgondozója
közreműködésével történik.
(7) Haláleset miatt, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
nyújtott rendkívüli települési támogatás egyszeri összege: 20.000.-Ft.
(8) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatás
megállapításának jogát a Szociális Bizottságára átruházza.
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4/A.

5. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
10.§ (1) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, ellátási szerződés alapján a Tiszaszentimre
Református Szociális Szolgáltató Központ (5322. Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.sz.) által
biztosítja.
a) Alapszolgáltatások
aa) étkeztetés
ab) házi segítségnyújtás
ac) családsegítés
ad) támogató szolgáltatás
ae) nappali ellátás
b) Szakosított ellátások
5
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Módosította a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2018. március 1-től.

Módosította a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2018. március 1-től.
Módosította a 6/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. augusztus 22-től.
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Hatályon kívül helyezte a 8/2019. (VII.2.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. július 3-tól.
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ba) idősek otthona
(2) Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.9
(3) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat az általa biztosított személyes gondoskodást
nyújtó tanyagondnoki szolgáltatásról külön önkormányzati rendeletben rendelkezik
6. Szociálpolitikai kerekasztal
11.§ (1) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a
szolgáltatás-tervezési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
(2) A Szociálpolitikai kerekasztal tagjai
a) a polgármester,
b) a Szociális Bizottság elnöke,
c) a háziorvos,
d) a védőnő,
e) a nemzetiségi önkormányzat elnöke,
f) a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ képviselői,
g) a körzeti megbízott,
h) a Hivatal szociális ügyeket ellátó ügyintézője.
(3) A Szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülést
tart. A Szociálpolitikai kerekasztalt a Szociális Bizottság elnöke hívja össze és vezeti,
adminisztrációs feladatainak ellátását a Hivatal végzi.
7. Záró és átmeneti rendelkezések
12.§ Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
13.§ Hatályát veszti a Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete,
valamint a Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
földprogramról szóló 7/2013.(III.18.) önkormányzati rendelete.
14.§ A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek a rendelet hatályba lépését
megelőzően az Sztv. alapján normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a
jogosultsága fennállásáig.

Tiszaszentimre, 2015. február 26.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Záradék:
9

Módosította a 5/2019 (III.29.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. április 1-től.

Ezen rendelet 2015. február 27-én kihirdetésre került.
Kelt: Tiszaszentimre, 2015. február 27.

Juhászné Papp Irén s.k.
Jegyző

1. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
települési támogatás megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
1.1.5. Lakóhelye:

□□□□ irányítószám ............................................................................. település

............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:

□□□□ irányítószám .............................................................. település

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□□□□ □□□

1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................... ................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.1.11. A folyósítási számlaszám:.......................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmező családjában/háztartásában élők száma: ............ fő.
1.4. Kérelmező családjában/háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.
1.5. Nyilatkozom,

hogy egyedül élő vagyok. (Szükség esetén aláhúzandó.)

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a kérelmező családjában/háztartásában élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmező családjában élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

3. Támogatás jogcíme
3.1. A települési támogatást

az alábbi jogcímen kérem (a megfelelő aláhúzandó)
a) rendkívüli települési támogatás,
b) lakhatás támogatása.

A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:…………………………………...
…................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3.2.

(Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a
kérelemhez csatolni kell az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi
kivonatot.
(Rendkíyüli települési támogatás igénylése esetén csatolni kell minden olyan okiratot is (pl. kórházi zárójelentés, orvosi
igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetet.)

4. Nyilatkozatok
4.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.2.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

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

...................................................................
kérelmező aláírása

..................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
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2. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
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3. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Hatályon kívül helyezte a 8/2019. (VII.2.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. július 3-tól.
Hatályon kívül helyezte a 8/2019. (VII.2.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2019. július 3-tól.

124.

melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott .......................................(név) Tiszaszentimre, ............................út ........ sz. alatti
lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni ellátásként
………. q szenet/tűzifát (a megfelelő rész aláhúzandó) átvettem.
Tiszaszentimre, 20..... . …............hó......nap

…..........................................
átadó

12

…..........................................
átvevő

Módosította a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. március 1-től.

