2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. február elsejétől

Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról,
szolgáltatásokról 1
ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül:

Maglód, 20… ……..
Margruber János jegyző

1

Egységes szerkezetben a 14/2015. (X.26.), 5/2016. (III.29.), 18/2016. (IX.22.), 9/2017. (V.22.), 3/2018. (II.19.) és a
18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelettel.

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. február elsejétől

Maglód Város Önkormányzat képviselő-testületének

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete
2

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, az Szt 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában
és (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Szt 2. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Maglód Város Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

2. Eljárási és értelmező rendelkezések
2. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva
kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.
(4) Az eljárást:
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet megindítani.
3. §
(1) A települési támogatás iránti kérelmet az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek vagyoni viszonyairól köteles a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete szerinti vagyon nyilatkozaton nyilatkozni, to2
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vábbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg
csatolni.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a)-l) pontjaiban szereplő adatokat.
(4) A jogosultsági feltételek megállapításához e szakaszban szabályozottakon túl szükséges egyes
speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.
(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetében, amennyiben kérelmező vagy a vele
közös háztartásban élő családtagja bejelentett munkaviszonnyal nem rendelkezik, akkor a
szociális ellátás igénylésekor az e rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozaton túlmenően csatolnia kell az igazolást, hogy állami foglalkoztatási szervnél (Munkaügyi Köz-pont) regisztrált
munkanélküli. Az igazolás módja Munkaügyi Központ által kiadott igazolás a regisztrációról,
illetve az álláskeresési kiskönyv bemutatása.
(6) A kérelmezőnek a kérelemben és annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.
(7)3 Nem részesíthető a 10. §-ban, a 13. §-ban, 14. §-ban, 18. §-ban és a 19. §-ban foglalt támogatási formákban az a kérelmező, illetve a támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni annak, aki a közfoglalkoztatásban felajánlott munkát nem vállalja el, kivéve, ha házi orvos által kiadott igazolással hitelt érdemlően igazolja, hogy a részére felajánlott munkát
egészségi állapota miatt nem tudja ellátni.
4. §
(1) A rendszeres szociális ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, a
nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.
(2) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes
összegét kell folyósítani.
(3) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező
igazolja.
(4) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a települési támogatást4 nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor a családsegítő szolgálat gondozója részére kell kifizetni.
(5) A családsegítő szolgálat gondozója a (4) bekezdésben jelzett felvett települési támogatáson5
a jogosult részére élelmiszert, ruhaneműt, tisztítószereket, a háztartás viteléhez szükséges
egyéb dolgokat, tüzelőt vásárolhat, és kifizetheti a közüzemi díjakat. A felvett összeg felhasználásáról 15 napon belül számlákkal köteles elszámolni.
5. §
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Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
4
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5
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2

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. február elsejétől

(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről az önkormányzat
a hivatal szociális előadója, vagy a családsegítő szolgálat vezetője útján gondoskodik.
(2) Mellőzni lehet a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő lényeges változás.
(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi-és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, a hivatal megkéri a Nemzeti
Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) területileg illetékes szervezetétől a személyi jövedelemadó-alap közlését.

II. Fejezet
Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei
6. §
(1) Az Szt. 33.§. (7) bekezdésének felhatalmazása alapján az aktívkorúak ellátásának jogosultsági feltételekként a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy az
ellátás jogosultja köteles az általa lakott lakás vagy ház
a) rendszeres tisztántartására, takarítására, az ingatlan állagának, rendeltetésszerű használhatóságának és higiénikus állapotának biztosítására,
b) kerítéssel kívül határos közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztán
tartására, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítására,
c) kerítéssel kívül határos közterületen a járda – kiépített járda hiányában a kerítéstől az úttestig terjedő zöldsáv teljes területének – gondozására, tisztán tartására, szemét- és
gyommentesítésére, téli időszakban síkosság mentesítésére,
d) kerítéssel kívül határos területén a kihajló ágak, bokrok cserjék rendszeres nyesésére, gondozására, a gyalogos közlekedés feltételeinek biztosítására,
e) területéhez tartozó kert rendeltetésszerű használatára, művelésére, továbbá az avar és kerti
hulladékok nyílt téri égetésére vonatkozó, a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XII.1.)Kt.
rendelet 28. §-ában szabályozott kötelezettségek betartására,
f) területéhez tartozó udvar tisztán tartására, és
g) teljes területén a növényi és állati egészségügyi kártevők elszaporodásának meggátolására,
megjelenésük esetén irtására.
(2) A kérelmező az (1) bekezdésben megállapított és részletezett kötelezettségeit a jogosultság
megállapítását követően is köteles teljesíteni.

III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni települési támogatások
3. A támogatások formái
7. §
(1) A pénzbeli települési támogatás formái:
a) eseti (rendkívüli) települési támogatás:
aa) települési temetési támogatás
ab) települési létfenntartási támogatás
ac) települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában
ad) települési gyermeknevelési támogatás
3
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ae) települési támogatás elemi csapás okozta kár esetén.
b) rendszeres települési támogatás:
ba) rendszeres települési létfenntartási támogatás
bb) rendszeres települési gyógyszertámogatás
bc)7
bd) települési tömegközlekedés szociális támogatás
be)8 önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzati fenntartású vagy társulásban működtetett intézmények, a polgármesteri hivatal, továbbá iskolák foglalkoztatottjainak lakás bérleti díj támogatása
(2) Természetbeni települési támogatás formái:
a) települési lakásfenntartási támogatás
b) települési lakhatási adósságkezelési támogatás
c) köztemetés
d) 9 étkezési térítési díj támogatás.

4. Hatásköri rendelkezések
8. §
Az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a jogosult részére
a) polgármester átruházott hatáskörben a 7. § (1) bekezdés aa), ab), ad), bd) valamint (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott települési támogatást állapít meg,
10
b) a képviselő-testület 7. § (1) bekezdés ac) és ae) valamint 7. § (1) bekezdés be) pontjaiban
meghatározott települési támogatást állapíthat meg,
c) a jegyző átruházott hatáskörben a 7. §(2) bekezdés a) pontjában meghatározott települési lakásfenntartási támogatást állapít meg,
d) az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben a 7. § (1) bekezdés ba),
bb) és bc) pontjában, valamint a 7. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott települési
támogatást állapít meg.11 Kizárólag az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság jogosult
méltányossági jogkörben az (1) bekezdés ab) pontja szerinti támogatást nyújtani a kérelmezőnek a 11. §-ban jelzett feltételek szerint.

5. Települési temetési támogatás
9. §
(1) Települési temetési támogatás adható annak,
a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles vagy
b) annak a hozzátartozónak, akinek a temetési költség viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
6

Beiktatta a 18/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. szeptember 22-én 15 órától, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
7
Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Nem hatályos 2019. február elsejétől.
8
Az 5/2016. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2016. március 30-tól, rendelkezéseit
a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
9
Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
10
Módosította a 18/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. szeptember 22-én 15 órától,
rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
11
Módosította a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át.12
(2) Az elhunyt személy eltemettetésnek költségeihez nyújtott települési támogatás összege
40.000 Ft. 13
(3)14
(4) A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről kérelmező vagy a közeli hozzátartozója nevére kiállított temetési számlát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

6. Települési létfenntartási támogatás
10. §
(1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető
helyzetbe került és a támogatást
a) élelmiszervásárlásra fordítaná,
b) gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz vásárlásra fordítaná, amennyiben kérelmező nem
részesül rendszeres települési gyógyszer támogatásban15
c) hosszantartó (legalább 1 hónapot meghaladó) betegség, táppénzes állomány, kórházi
gyógykezelés miatt kérelmezi,
16
d)
e)17 közműszámla megfizetésére fordítaná, amennyiben a kérelmező nem részesül települési
lakásfenntartási támogatásban,
és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján kérelmezett települési létfenntartási támogatás esetében a
kérelemhez csatolni kell a gyógyszerről a vény fénymásolatát, illetve a gyógyszer kiváltását
igazoló számlát.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja alapján kérelmezett települési létfenntartási támogatás esetében a
kérelemhez csatolni kell a kórházi zárójelentést vagy táppénz igazolást.
(3a) 18 Az (1) bekezdés e) pontja alapján kérelmezett települési létfenntartási támogatás esetében
a kérelemhez csatolni kell a kérelmező saját vagy vele közös háztartásban élő családtagja
nevére szóló befizetetlen közműszámlát.
(4) Egy család egy naptári évben maximálisan 4 alkalommal részesíthető települési létfenntartási
támogatásban.

12

Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
13
Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
14
Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Nem hatályos 2018. március elsejétől.
15
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
16
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 15. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2015. november
elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
17
Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
18
Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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(5) A települési létfenntartási támogatás összege legalább 5.000.-Ft, legfeljebb 10.000.-Ft,
gyermekes család esetén legalább 5.000.-Ft, de legfeljebb 15.000.-Ft alkalmanként.
(6) A települési létfenntartási támogatásban részesülő személy a támogatás átvételétől számított
30 napon belül a szükséges iratokkal köteles bizonyítani hogy valóban az általa meghatározott célra használta fel a támogatást.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott igazolás módjai:
a) Élelmiszer vásárlásra nyújtott települési támogatás esetén: 30 napnál nem régebbi névre
szóló élelmiszerszámla
b) gyógyszer vásárlásra nyújtott települési támogatás esetén: 15 napnál nem régebbi névre
szóló gyógyszerszámla
c) hosszan tartó betegség, táppénzes állomány nyújtott települési támogatás esetén táppénz
igazolás, kórházi gyógykezelés esetén nyújtott települési támogatás a kórházi zárójelentés
vagy igazolás
20
d) közműszámla megfizetésére kért támogatás esetén: a támogatás átvételétől számított 15
napon belül a befizetett közműszámla bemutatása.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott igazolás elmulasztása esetén a Szt. 17.§-a szerinti jogosulatlanul felvett ellátás esetére szóló jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni.
(9) Nem jogosult települési létfenntartási támogatásra az a kérelmező:
a) aki nem igazolta az (7) bekezdésben meghatározottak szerint, hogy a települési támogatást
az általa meghatározott célra használta fel.
b) aki korábban jogosulatlanul vette igénybe a települési támogatást
c) aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik; gépjármű esetén vagyonnak minősül a tartós bérlet (lízing) is.
11. §
(1) Méltányosságból évente egy alkalommal települési létfenntartási támogatásban részesíthető az
a kérelmező, akinek a létfenntartása súlyos betegség, 50.000 Ft értéket meghaladó gyógyászati segédeszköz vásárlás miatt veszélyeztetve van, vagy egyéb olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amely folytán az alapvető életfeltételei kerülnek veszélybe21 és jövedelme 10. §
(1) bekezdésében jelzett jövedelem határokat meghaladja, de
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg annak az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
b) egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerint méltányosságból nyújtott települési létfenntartási támogatás összege
meghaladhatja 10. § (5) bekezdésében meghatározott összegeket, de nem haladhatja meg a
100.000 Ft-ot.
(3) Az igazolással, annak elmulasztásával, valamint a jogosultsággal kapcsolatosan a 10. § (2),
(3), (6) és (8) bekezdése, valamint (9) bekezdés a) és b) pontjai megfelelően alkalmazandóak.

19

A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
20
Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
21
Módosította a 18/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 22-én 15 órától,
rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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7. Települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában
12. §
(1) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatás nyújtható annak a személynek, akinek létfenntartása veszélyeztetve van és akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(2)22 Települési támogatásként kamatmentes kölcsön az alábbi esetekben nyújtható:
a) amennyiben a kérelmező részére nyugdíj, árvaellátás, családi pótlék megállapításra került, de a tényleges folyósítás nem kezdődött meg;
b) amennyiben kérelmező egyéb olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amely folytán az
alapvető életfeltételei kerülnek veszélybe.
(3) A kérelem előterjesztéséhez csatolni kell:
a) a kamatmentes kölcsönre vonatkozó írásbeli kérelmet,
b) a (2) bekezdés a) pontja esetében az ellátás megállapításáról szóló határozatot
(4) A kamatmentes kölcsön összege:
a) az (2) bekezdés a) pontja esetén nem haladhatja meg a várható ellátás havi összegét,
b) az (2) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb 140.000.-Ft.
(5) A kamatmentes kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni az alábbiak szerint:
a) a (4) bekezdés (a) pontja szerinti esetben legfeljebb 1 év
b) a (4) bekezdés (b)-(c) pontja szerinti esetben legfeljebb 3 év.
(6) A kölcsön visszafizetésének megkezdésére az (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kölcsön esetén legfeljebb 6 hónap, a (2) bekezdés b) és c) pontjában 23meghatározott kölcsön
esetén legfeljebb 12 hónap halasztás adható. Ez esetben a visszafizetés határideje a halasztás
időtartamával meghosszabbodik.
(7) A törlesztő részlet fizetése minden hónap 10. napjáig esedékes.
(8) Nem részesíthető kamatmentes kölcsönben az, akinek kamatmentes kölcsön tartozása van. A
11. §-ban részletezett méltányosságból nyújtott települési létfenntartási támogatás esetén annak kiutalástól számított egy éven keresztül kamatmentes kölcsön a kérelmező részére nem
nyújtható.
(9) A jegyző és a polgármester a kamatmentes kölcsön részesítettekkel haladéktalanul szerződést
köt a kölcsön visszafizetésének módjáról, nem teljesítés esetén következményeiről, a követelés biztosításáról.
(10) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás a szerződéskötéssel egyidejűleg kerül kifizetésre. A visszafizetésről az Adó- és Pénzügyi Iroda folyamatos nyilvántartást
vezet.
(11)24 A kamatmentes kölcsön visszafizetése alól utólagosan mentesíthető az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj minden22

Módosította a 18/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. szeptember 22-én 15 órától,
rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
23
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
24
Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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kori legkisebb összegének a 250%-át és akinek kölcsön visszafizetése az ő vagy családja létfenntartását veszélyeztetné.

8. Települési gyermeknevelési támogatás
13. §
(1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul az alábbiak tekintetében
a) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
c) iskoláztatáshoz,
d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
e) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
f)25 gyermek iskolai vagy óvodai étkezés térítési díj támogatás megfizetéséhez,
és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
26
(3)
Amennyiben az igénylő az (1) bekezdés a) pontja okán kéri a támogatást, a kérelemhez
csatolnia kell a látogatás tényét igazoló nevelő szülői igazolást, valamint az útiköltség öszszegének igazolását (vonatjegy, buszjegy, kérelmező nevére szóló benzinszámla).
(4) Amennyiben az igénylő a rendkívüli települési támogatást az (1) bekezdés b)-e) pontja okán
kéri a kérelemhez csatolnia kell a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatát.
(5)27 Egy család egy naptári évben a 13. § (1) bekezdés a) pontjában jelölt célhoz maximálisan
6, a 13. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban megjelölt célokhoz maximálisan 4 alkalommal részesíthető települési gyermeknevelési támogatásban.
(6) 28 A települési gyermeknevelési támogatás összege az (1) bekezdés a) pontja esetében az útiköltség összege, alkalmanként maximálisan 5.000.-Ft., az (1) bekezdés b)-f) pontja esetében
maximálisan 15.000.-Ft.
(7) A települési gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás átvételétől számított 30 napon belül iratokkal, számlákkal köteles bizonyítani hogy valóban az általa meghatározott célra használta fel a támogatást.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott igazolás elmulasztása esetén a Szt. 17.§-a szerinti jogosulatlanul felvett ellátás esetére szóló jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni.
(9) Nem jogosult települési gyermeknevelési támogatásra az a kérelmező:
a) aki nem igazolta az (7) bekezdésben meghatározottak szerint, hogy a települési gyermeknevelési támogatást az általa meghatározott célra használta fel.
25

Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
26
Módosította a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
27
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a által módosítva. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
28
Módosította a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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b) aki korábban jogosulatlanul vette igénybe a települési gyermeknevelési támogatást
c) aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik; gépjármű esetén vagyonnak minősül a tartós bérlet (lízing) is.
8/A. Települési támogatás elemi csapás okozta kár esetén
13/A. §29
(1) A polgármester javaslatára a Képviselő-testület méltányosságból évente egy alkalommal a
jövedelmi viszonyaira és vagyoni helyzetére tekintet nélkül települési támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, aki elemi csapás miatt olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amely folytán lakhatása vagy alapvető életfeltételei kerülnek veszélybe.
(2) A kérelmet külön formanyomtatvány kitöltése nélkül a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez, de a Polgármesterhez címezve kell benyújtani. A kérelemben szükséges rögzíteni
az elemi csapás okozta kár mértékét, a jövedelmi viszonyokat, valamint a kért támogatás célját, összegét.
(3) A települési támogatás összege elemi csapás okozta kár esetén legfeljebb 500.000 Ft.
(4) A települési támogatásban részesülő személy a támogatás átvételétől számított fél éven belül
a szükséges iratokkal vagy számlákkal köteles bizonyítani, hogy valóban az általa meghatározott célra használta fel a támogatást.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott igazolás elmulasztása esetén a Szt. 17.§-a szerinti jogosulatlanul felvett ellátás esetére szóló jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni.
(6) E § alkalmazásában elemi csapásnak minősül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. §. 70. pontjában részletezett elemi csapás.

9. Rendszeres települési létfenntartási támogatás
14. §
(1) Rendszeres települési létfenntartási támogatás nyújtható egyéni elbírálás alapján annak a személynek, aki tartósan létfenntartási gonddal küzd és a támogatást
a) élelmiszervásárlásra fordítaná,
b) hosszantartó (legalább 1 hónapot meghaladó) betegség, táppénzes állomány, kórházi
gyógykezelés miatt kérelmezi
és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át30.
(2) A rendszeres települési létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra
lehet megállapítani.
(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési létfenntartási támogatás legalacsonyabb
összege 5000 Ft31, legmagasabb összege 20.000.-Ft32 lehet.

29

Beiktatta a 18/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. szeptember 22-én 15 órától, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
30
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a által módosítva. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
31
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a által módosítva. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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(4) Az igazolással, annak elmulasztásával, valamint a jogosultsággal kapcsolatosan a 10. § (3),
(6) és (8) bekezdése, valamint (9) bekezdés megfelelően alkalmazandóak.

9/A. Étkezés térítési díj támogatás
14/A. § 33
(1) Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben étkezés térítési díj támogatást biztosít az arra rászoruló személyeknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rászoruló személynek kell tekinteni, aki
a) életkora miatt rászoruló, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b) egészségi állapota miatt rászoruló, az a személy, aki krónikus, akut vagy egyéb betegsége
miatt rokkantsági ellátásban részesül,
c) fogyatékossága vagy pszichiátriai, vagy szenvedély betegsége miatt rászoruló az a személy, aki
ca) erre vonatkozóan szakorvosi igazolással rendelkezik, vagy
cb) vakok személyi járadékában részesül, vagy
cd) fogyatékossági támogatásban részesül.
d) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az Szt. 6.§-a alapján
hajléktalannak minősül, vagy települési szinten bejelentett lakos,
e) válsághelyzetben levő várandós anya.
(3) Ha az ellátást kérelmező családjában egy főre jutó jövedelem az öregség nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 130%-.át nem éri el, részére az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 100%-os étkezés térítési díj támogatást állapíthat meg,
b) 130% és 250%-a között van, részére az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 50%-os
étkezés térítési díj támogatást állapíthat meg.
(4) Ha az ellátást kérelmezőnek az alapvető életfeltételei kerülnek veszélybe és családjában az
egy főre jutó jövedelem az öregség nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% és
300%-a között van, úgy az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság méltányosságból
100%-os étkezés térítési díj támogatást állapíthat meg.
(5) Az étkezés térítési díj támogatás megállapítása iránti kérelmet az e rendelet 4. melléklete
szerinti kérelem nyomtatványon kell benyújtani.
(6) Az étkezés térítési díj támogatás a kérelem benyújtását követő év február hónap utolsó napjáig állapítható meg.

10. Rendszeres települési gyógyszertámogatás
15. §
(1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel rendszeres települési gyógyszertámogatásra jogosult az a
személy, aki a gyógyszerkiadások miatt tartósan létfenntartási gonddal küzd és Szt. 49. §ában jelzett közgyógyellátásra nem jogosult, továbbá akinek a családjában az egy főre jutó

32

A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a által módosítva. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
33
Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260%át34, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310%-át. 35
(2) A kérelemhez csatolni kell a patika igazolását a havi rendszeres gyógyszerköltségről.
(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszertámogatás összege legfeljebb
havi 10.000.-Ft. 36 Abban az esetben, ha egy főre jutó havi jövedelem és havi rendszeres
gyógyszerkiadás különbözete nem éri el az mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150 %-át,
a támogatás mértéke a kérelmező rendszeres gyógyszerköltségének százalékos arányától függetlenül legfeljebb 25.000,-Ft lehet.37
(4) A rendszeres települési gyógyszertámogatásra részesülő személy havonta számlával köteles
bizonyítani, hogy valóban az általa meghatározott gyógyszerek vásárlására használta fel a havi támogatást.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott igazolás elmulasztása esetén a Szt. 17.§-a szerinti jogosulatlanul felvett ellátás esetére szóló jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni.
(6)38 A rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának kezdőnapjától számított 12 hónapos39 időtartamra állapítható meg.
(7) 40 Amennyiben a támogatásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését
szolgáló terápiában, illetőleg a települési gyógyszertámogatás megállapításakor figyelembe
vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi
rendszeres kiadása a települési gyógyszertámogatás megállapításakor figyelembe vett
gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább 1000 forinttal megváltozik, a támogatásban részesülő személy kérelmére lehetőség van a rendszeres települési gyógyszertámogatás
év közbeni felülvizsgálatára.

11. 41
16. §42

12. Települési tömegközlekedés szociális támogatás
17. §

34

Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
35
Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
36
Módosította a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
37
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a által kiegészítve. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
38
A 14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a által kiegészítve. Hatályos 2015. november elsejétől, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
39
Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
40
Beiktatta a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
41
Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Nem hatályos 2019. február elsejétől.
42
Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Nem hatályos 2019. február elsejétől.
11

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. február elsejétől

(1) Az önkormányzat utazási (pénzbeli) támogatást biztosít utólagosan, a már megvásárolt, a
menetrend szerinti helyi, közforgalmú közlekedésben érvényes bérletjegyekre, amennyiben az
érintett (vagy törvényes képviselője) azt írásban kérelmezi.
(2) A támogatás mértéke havonta 500.-Ft-, azaz ötszáz forint.
(3) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon a hivatal szociális
ügyintézőjéhez kell benyújtani.
(4) A támogatás megállapításáról a döntés rászorultsági alapon történik.

12/A. Önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzati fenntartású vagy társulásban
működtetett intézmények, a polgármesteri hivatal,
továbbá iskolák foglalkoztatottjainak
lakás bérleti díj támogatása
17/A. §43
(1) Az önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzati fenntartású vagy társulásban működtetett
intézmények, a polgármesteri hivatal, továbbá iskolák foglalkoztatottjainak lakás bérleti díj
támogatása az élethelyzetüket tekintve támogatásra szoruló családok részére a család tagjai
által bérleti jogviszony alapján lakott lakás bérleti díjához nyújtott települési támogatás (továbbiakban: bérleti díj hozzájárulás).
(2) A bérleti díj hozzájárulás csak pénzbeli ellátás formájában nyújtható.
(3) A képviselő-testület – mérlegelési jogkörében – bérleti díj hozzájárulást nyújthat annak a
maglódi önkormányzati tulajdonú cégnél, önkormányzati fenntartású vagy társulásban működtetett intézménynél, a polgármesteri hivatalnál, továbbá iskolánál foglalkoztatott személynek, akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a Képviselő-testület a foglalkoztatott településen és munkahelyén való megtartását fontosnak tartja,
b) Maglódon életvitelszerűen bérleményben él,
c) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot,
egyedül élő esetén a 210.000 Ft-ot.
(4) A bérleti díj hozzájárulás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(6) A bérleti díj hozzájárulás egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltételeket teljesítse.
(7) A (6) bekezdés szerinti lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 6.§-ban foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(8) A bérleti díj hozzájárulásra a jogosult a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától jogosult.
(9) A támogatást maximum 12 hónapra lehet megállapítani.
(10) A bérleti díj hozzájárulás havi összege – függetlenül a jogosult által lakott lakás nagyságától,
komfortfokozatától és a havi lakásfenntartási kiadások összegétől – 15.000 Ft-tól 25.000 Ftig terjedhet.
43

Az 5/2016. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a által kiegészítve. Hatályos 2016. március 30-tól, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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(11) A kérelemhez csatolni kell a bérleti szerződést, a munkaszerződést vagy megbízási szerződést, illetve kinevezési okmányt vagy munkáltatói igazolást.
(12) A kérelmet az 1/A. és 2. mellékletekben előírt formanyomtatványok kitöltésével kell benyújtani.

13. Települési lakásfenntartási támogatás
18. §
(1) A települési 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 jegyző villanyáram vagy víz- és csatornadíj vagy gázdíj vagy szemétszállítási díj vagy albérleti díj költségeihez, illetve tűzifa juttatásként települési lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában kell
nyújtani.
(3) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át44, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyona.
(4) Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(6) A települési lakásfenntartási támogatás egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltételeket teljesítse.
(7) A (4) bekezdés szerinti lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 6.§-ban foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(8) A települési lakásfenntartási támogatásra a jogosult a kérelem benyújtásának hónapjának első
napjától jogosult.
(9) A támogatást maximum 12 hónapra lehet megállapítani.
(10) A települési lakásfenntartási támogatás havi összege – függetlenül a jogosult által lakott lakás
nagyságától, komfortfokozatától és a havi lakásfenntartási kiadások összegétől – 5.000.-Ft. 45
(11) A kérelemhez csatolni kell azt a közműszolgálatói számlát, ahova a jogosult a támogatást kéri, továbbá azon ingatlan tulajdoni lapját vagy helyrajzi számát, amelyre tekintettel a támogatást igénylik.
(12) Abban az esetben, ha a települési lakásfenntartási támogatást tűzifa támogatásként kéri a jogosult a támogatásra való jogosultság időtartamát ugyanúgy 12 hónapra kell megállapítani.
Függetlenül a (8) bekezdésben meghatározott maximális havi támogatási összegtől ebben az
esetben a kérelmező 15 mázsa46 tűzifa juttatásban részesülhet.
(13) Nem jogosult települési lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező:
44

Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
45
Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
46
Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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47

a)
b) aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik; gépjármű esetén vagyonnak minősül a tartós bérlet (lízing) is.

14. Települési lakhatási adósságkezelési támogatás
19. §
(1) Települési lakhatási adósságkezelési támogatásra (továbbiakban: adósságkezelési támogatás)
jogosultak azok a személyek, akik a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó jelentős hátralékot
halmoztak fel, és ezzel lakhatásukat és létfenntartásukat tartósan veszélyeztetik.
(2) A települési adósságkezelési támogatás jogosultsági feltételei:
a) az adósság meghaladja az ötvenezer forintot,
b) a (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat
havi vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
c) kérelmező vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését és az önkormányzattal megállapodást köt erről,
d) kérelmező ténylegesen lakja azt a lakást, melyre a támogatást kéri,
e) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem egy fős háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, több fős háztartás esetén a 200%-át nem éri
el.
(3) Az adósságkezelési támogatásba bevonható adósságok típusai a kivetkezők:
a) vezetékes gázdíj-tartozás,
b) áramdíj-tartozás
c) csatorna- és vízdíj tartozás
d) szemétdíj-tartozás
(4) Az adósságkezelési támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet.
(5) Adósságkezelési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(7) Az adósságkezelési támogatást természetbeni juttatásként az adósságkövetelés jogosultjának
kell folyósítani. Egyösszegű támogatás esetén az önkormányzati rész átutalására csak a jogosult önrészének befizetését, és a befizetés igazolását követően kerülhet sor.
(8) Az adósságkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg a bevont adósság 50%-át, és az
összege legfeljebb 300.000.-Ft48 lehet.
(9) A kérelemhez csatolni kell a közműszolgáltató(k) által kiadott igazolást/igazolásokat a hátralékról, továbbá azon ingatlan tulajdoni lapját vagy helyrajzi számát, amelyre tekintettel a támogatást igénylik.
(10) Az adósságkezelési támogatásban részesülő köteles az önrész befizetését minden hónapban
hitelt érdemlően igazolni, illetve a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségét teljesíteni és azt igazolni.

47
48

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Nem hatályos 2018. március elsejétől.
Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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(11) Az adósságkezelési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a (10) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz
eleget.
(12) Az adósságkezelési támogatás a megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem
állapítható meg.
(13) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési támogatásban.
(14) Nem jogosult adósságkezelési támogatásra az a kérelmező
a aki érvényes adósságkezelési szolgáltatást megállapító jogosultsággal rendelkezik.
b) aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik; gépjármű esetén vagyonnak minősül a tartós bérlet (lízing) is.

15. Köztemetés
20. §49
A polgármester átruházott hatáskörben gondoskodik az Szt. 48. § (1) bekezdésében jelzett eltemettetésről, az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól
pedig részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt, akinek a családjában az egy főre számított jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem haladja meg.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
16. 50
21. §51

17. Egyéb szociális szolgáltatások, térítési díjak
22. §52
23. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtást a Társulási megállapodás
alapján a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az Szt. 65.-§-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Társulási
megállapodás alapján a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A
49

Módosította a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2018. március elsejétől, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
50
Hatályát vesztette a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 10. §-a által. Nem hatályos 2017. június elsejétől.
51
Hatályát vesztette a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 10. §-a által. Nem hatályos 2017. június elsejétől.
52
Hatályát vesztette a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 10. §-a által. Nem hatályos 2017. június elsejétől.
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térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2014.
(XI.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a tartalmazza.
(3) Az önkormányzat az Szt. 65/A. § (2) bekezdésében foglalt szenvedélybetegek közösségi
alapellátását Társulási megállapodás alapján a Vecsés és környéke Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ maglódi telephelye53 útján biztosítja. Az alapszolgáltatás ellátását
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Vecsés és Környéke Társulás által
nyújtott szociális alapszolgáltatásokról szóló 13/2014.(Xl.21.) önkormányzati rendelet 2. § b)
pontja tartalmazza.
(4) Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában foglalt nappali ellátást Társulási megállapodás alapján a Gyömrő és Környéke Társulás által fenntartott Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza.
(5)54 Az önkormányzat az Szt. 62. §-ában foglalt étkeztetést Társulási megállapodás alapján a
Gyömrő és Környéke Társulás által fenntartott Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
Központ által biztosítja. A térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló 22/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a tartalmazza.

V. fejezet
Záró rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3)55

Tabányi Pál
polgármester

Margruber János
jegyző

ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül:

Maglód, 201. ……..

53

Módosította a 18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2019. február elsejétől.
Beiktatta a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. június elsejétől, a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
255 A jogalkotásról szóló CXXX. törvény 12. § értelmében nem hatályos 2015. március 2-től.
54
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Margruber János
jegyző
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1. melléklet
KÉRELEM
a 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): ......................................................................
1.2. 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 élők száma: ............... fő.
1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai:

1.
2.
3
4
5
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A

B

C

D

Név (születési név)

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. február elsejétől

2. Milyen célra kéri a települési támogatás kiutalását:
2.1. Eseti települési temetési támogatás
2.2. Eseti települési létfenntartási támogatás
2.3. Eseti települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában
2.4. Települési gyermeknevelési támogatás
2.5. Rendszeres települési létfenntartási támogatás
2.6. Rendszeres települési gyógyszertámogatás
2.7 Települési lakásfenntartási támogatás
2.8. Települési lakhatási adósságkezelési támogatás
3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.

B.

C.

Kérel- A kérelmezővel közös háztartásmező
ban élő további személyek

A jövedelem típusa
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 és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem:………………………………………………..
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.
4.4. Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

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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1/A. melléklet56
KÉRELEM
Bérleti díj hozzájárulás 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): ......................................................................
1.2. 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 élők száma: ............... fő.
1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai:
A

B

C

D

Név (születési név)

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási azonosító jele

1.
2.

56

Az 5/2016. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2016. március 30-tól, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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3.
4.
5.
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
A jövedelem típusa
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 és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6
.

Egyéb jövedelem

7
.

Összes jövedelem

B

C

Kérel- A kérelmezővel közös háztartásmező
ban élő további személyek

Egy főre jutó jövedelem:………………………………………………..
3. Nyilatkozatok
3.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.2. 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.
3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
3.4. Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

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

Nyilatkozat
Alulírott ………………………………………………………………………………..………...…
(név) 2234 Maglód, …………………………… utca …… szám alatti lakos büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezem, bejelentett munkahelyem nincsen.

Alkalmi munkát:

végzek / nem végzek. (a megfelelő aláhúzandó)

Ebből származó jövedelmem: ………………. Ft/hó

Kelt: Maglód,………………………………………………….

…………………..…………………..
aláírás
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3. melléklet

Maglód Város Önkormányzat
Polgármesterének
2234 Maglód, Fő utca12.

Igénybejelentés
helyi tömegközlekedés kiegészítő támogatása iránt
Alulírott

___________________________________________

szül.

idő:

____________________ _________________, ________________________ u. ______ szám
alatti lakos kijelentem, hogy ____ év _________________ hó _____ naptól rendszeresen
igénybe kívánom venni a helyi, menetrendszerinti autóbusz közlekedést.
Kérem, hogy az önkormányzat részemre utólagos támogatást szíveskedjen biztosítani a kedvezményes bérletjegy után, a helyi Szociális Rendeletben foglaltak szerint. Igénybejelentésemhez csatolom a megvásárolt bérletjegy igazoló szelvényét.

Maglód, _____ év __________________ hó ____ nap.

igénybejelentő
(vagy törvényes képviselője)

Az igénylő az érvényes diákigazolványt / nyugdíjasigazolványt * az ügyintézőnek bemutatta.

Maglód, _____ év __________________ hó ____ nap.

24

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. február elsejétől

4. melléklet
KÉRELEM
étkezés térítési díj 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): ........................................................................
1.2. 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 élők száma: ............... fő.
1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai:

1.
2.
3
4
5
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A

B

Név (születési név)

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

C

D

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. február elsejétől

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban 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 és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem:………………………………………………..
3. Nyilatkozatok
3.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.2. 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.
3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
3.4. Kijelentem, hogy az étkezés térítési díj támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén
kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
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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5. melléklet57

57

Hatályát vesztette a 9/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 10. §-a által. Nem hatályos 2017. június elsejétől.
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6. melléklet58

58

Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Nem hatályos 2019. február elsejétől.
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