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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete2
az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b)
pontjában, a 48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2)
bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya – ettől eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed Tiszaföldvár Város
közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
tiszaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. elemi kár az időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz,
szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár,
2. gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése
szerinti kiskorú,
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Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 16/2017.
(X.27.) önkormányzati rendelet 2017. október 28-i hatállyal.
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3.3 a jövedelem, a család, a közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres
pénzellátás fogalmak meghatározására az Szt. 4. §-ában meghatározott, ide vonatkozó
rendelkezések az irányadók.

3. Szociális ellátások rendszere

3. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutást.
(2) A képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatásokat és szociális szakosított szolgáltatást, valamint pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat nyújtja:
a) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:
aa) rendkívüli települési támogatás,
ab) települési lakhatási támogatás,
ac) köztemetés,
ad) települési közlekedési támogatás.
b) Szociális alap- és szakosított szolgáltatások:
ba) étkeztetés,
bb) házi segítségnyújtás,
bc) családsegítés,
bd) nappali ellátás (idősek és demens személyek),
be) ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona szakosított ellátási forma.

II. Fejezet
Eljárási rendelkezések
4. Ellátások benyújtásának módja

4. § (1) E rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni szociális ellátások iránti
kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni, kivételt képeznek ez alól az e
rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmek tartalmának meghatározása:
a)
b)
c)
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rendkívüli települési támogatás iránti kérelem: 1. számú melléklet,
települési lakhatási támogatás: 2. számú melléklet,
települési közlekedési támogatás: 3. számú melléklet.

Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
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(3)4 A kérelmekhez csatolandó iratok megnevezését, valamint a támogatások igényléséhez
benyújtandó jövedelemnyilatkozat tartalmát a kérelmek tartalmazzák.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni szociális ellátásoknál a
jövedelemszámításra, és a bejelentési kötelezettségre Szt. 9-10. §-ainak rendelkezései az
irányadók.

5. A szociális ellátások folyósítása
5. § A szociális ellátások folyósítása
a) a polgármesteri hivatal házi pénztárából,
b) a kérelmező bankszámlájára történő utalással,
c) az érintett szolgáltató számlájára utalással
történik.
III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
6. Rendkívüli települési támogatás
6. § A települési önkormányzat által megállapított rendkívüli települési támogatás nagykorú
részére eseti jelleggel adható pénzbeli támogatás, amely kérelemre és hivatalból is
megállapítható.
7. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők azon személyek,
a) akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,
b) akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre
szorulnak,
ilyen többletkiadások különösen az alábbi esetekben merülhetnek fel:
ba) betegség miatt,
bb) haláleset miatt,
bc) elemi kár bekövetkezése miatt,
bd) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
be) iskoláztatás biztosítása érdekében,
bf) gyermek fogadásának előkészítéséhez,
bg) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
bh) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
bi) akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,
bj) gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárláshoz,
bk) rendszeres pénzellátás megszűnését követően ellátatlanság esetén,
bl) több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó
kiadások
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és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 170 %-át5, haláleset és elemi kár miatt igényelt rendkívüli
települési támogatás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem
indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelemkiesésről, és azokat igazolnia kell.
(3)6 A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét – rászorultsághoz igazodóan –
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200 %-ának mértékéig, elemi
kár esetén – a kár nagyságától függően – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének hússzorosáig lehet megállapítani.
(4) A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása
érdekében az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár családgondozója részére is
kifizethető. A pénz felvételére jogosult köteles a támogatás felhasználásáról 30 napon belül
számlával elszámolni.
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
rendkívüli települési támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegével.
(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt
települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell
előterjeszteni.
(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás kifizetésének tényét
az eredeti temetési számlára rá kell vezetni a határozat számának és összegének
feltüntetésével.
(8) Az (1) bekezdés ba), bb), bc) és bj) alpontjaiban, a (3) bekezdésben és az (5)
bekezdésében meghatározott szabályoktól különös méltánylást érdemlő esetben, az egy főre
jutó havi jövedelem vonatkozásában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
500 %-áig, míg a települési támogatás egyszeri legmagasabb összege tekintetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonötszöröséig a polgármester mérlegelési
jogkörében eltérhet.

7. Települési közlekedési támogatás
8. § (1)7 Az önkormányzat a helyi közforgalmú autóbusz közlekedés igénybe vételéhez a (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén a teljes áru
bérlet, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén a
kedvezményes bérlet mindenkori árának erejéig települési közlekedési támogatást nyújt.

5

Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
7
Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
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(2)8 Települési közlekedési támogatásra jogosult az a 65. életévét be nem töltött személy:
a) aki megváltozott munkaképességű rehabilitációs ellátásra jogosult, vagy
b) aki a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.
(IV.25.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában meghatározott ellátásban részesül
és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
(3) A támogatás az igényjogosult részére a kérelem benyújtását követő hónap első napjától
egy naptári évre, de legfeljebb a közlekedési szolgáltatás működésének időtartamára
állapítható meg.
(4) A támogatás a havi teljes árú vagy kedvezményes bérlet9 árának megfelelő összegben
havonta a tárgyhónap 5. napjáig a polgármesteri hivatal házipénztárából kerül kifizetésre.
(5) A települési közlekedési támogatást meg kell szüntetni:
a) a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn,
b) a kérelmező elhunyt.
(6) A megszűnés időpontja:
a) a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételek megszűnése hónapjának utolsó
napja,
b) a haláleset hónapjának utolsó napja.
8. Települési lakhatási támogatás
9. § (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak a
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik (villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, illetve szilárd
tüzelő anyag) viseléséhez települési lakhatási támogatást nyújt.
(2) A települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, a
szolgáltató részére történő utalással, vagy előre fizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő
készülék működését lehetővé tévő eszköz (kódhordozó) formájában és a lakásfenntartással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás
pénzbeli támogatásként is kiutalható.
(3)10 Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.
(4)11 A települési lakhatási támogatás havi összege:
8

Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
10
Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
11
Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
9
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a) 6.000,-Ft amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) 5.000,-Ft amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) 4.000,-Ft amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, de nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(5) Települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) A települési lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12
hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező a települési lakhatási támogatásra való
jogosultsága még fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a
jogosultság lejártának hónapjában adható be, és a települési lakhatási támogatást a korábbi
jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.
(7) 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. A szolgáltatási szerződés alapján nyújtott települési lakhatási támogatással
támogatott szolgáltatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató
váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak,
még a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
(8) A települési lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező
a) lakcíme megváltozott,
b) a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a települési lakhatási támogatásra már nem
jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett,
c) elhunyt,
a lakcím változás, a felülvizsgálat, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával bezárólag.
(9) A települési lakhatási támogatásra jogosult halála esetén a kiutalásra nem került ellátást a
vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő
és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
9. Köztemetés
10. § (1) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályait az Szt. tartalmazza.
(2)12 Köztemetés elrendelése esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól
kérelemre mentesíthető az az eltemettetésre kötelezett személy:
a)
b)
12

aki tartósan – három hónapot meghaladó időtartamban – regisztrált álláskereső, vagy
aki egy éven belül két vagy több közeli hozzátartozója temetéséről gondoskodott

Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. október 1-i hatállyal.
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és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés a) pontja esetében az állami foglalkoztatási
szerv igazolását a nyilvántartásba vételről, a (2) bekezdés b) pontja esetében a kérelmező
nevére kiállított temetési számlákat, a (2) bekezdés c) pontja esetében a család jövedelméről
szóló igazolásokat.
IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
10. A személyes gondoskodás formái
11. § E fejezetben meghatározott szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást az
önkormányzat az integrált szervezeti formában működő Egyesített Szociális Intézmény
Tiszaföldvár működtetésével biztosítja.
11. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja
12. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a 11.
§-ban meghatározott intézmény vezetőjénél, mint dönteni jogosult személynél kell benyújtani.

(2) A szakosított ellátás igénybevétele esetén az (1) bekezdésben meghatározott kérelmen
kívül csatolni kell:
a) a térítési díj kiegészítése vagy átvállalása esetén a kötelezettséget önként vállaló erre
irányuló nyilatkozatát,
b) az ellátott tartását tartási vagy öröklési szerződésben történő vállalás esetén a szerződés
másolatát,
c) a bíróság által elrendelt tartásra kötelezés esetén az ellátott tartását elrendelő bírósági
döntés másolatát.
(3) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodáshoz
mellékelni kell a kétágyas szobában elhelyezett házaspárok hozzájáruló nyilatkozatát arról,
hogy az életközösség megszüntetése vagy az intézményi jogviszony megszűnése esetén a
megüresedett férőhelyet az intézmény szabadon betöltse.
(4) Az intézményvezető külön eljárás lefolytatása nélkül nem nyújt szolgáltatást.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módjára, az intézményi
jogviszony keletkezésére, megszűnésére és megszüntetésére, továbbá az ellátottal kötendő
megállapodásra vonatkozó részletes szabályokat az Szt. tartalmazza.
(6) A mindenkori intézményi térítési díj összegét az Önkormányzat minden évben külön
rendeletben határozza meg.
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(7) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat csökkenteni, illetve
elengedni nem lehet.
V. Fejezet
Szociálpolitikai Kerekasztal
12. A Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása, működtetése

13. § (1) Az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre melynek a feladata
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységét az ügyrendjében foglaltak szerint végzi.
13. A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai
14. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) 13 a települési önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Művelődési
és Sport Bizottság tagjai,
b) alpolgármester,
c) az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár mindenkori vezetője,
d) helyi Nyugdíjas-klubok vezetői,
e) a Helyi Vöröskereszt Vezetője,
f) a Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetének Vezetője,
g) a Cukorbetegek Klubjának Vezetője,
g) Települési Nemzetiségi Önkormányzat vezetője.
(2)14 A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a polgármester, alelnöke a
Szociális,
Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottság mindenkori elnöke.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén tanácskozási joggal vesz részt a jegyző, aljegyző, a
Szervezési és Igazgatási Osztály vezetője.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
14. Hatályba léptető rendelkezés
15. § Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

13
14

Módosította a 16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2017. október 28-i hatállyal.
Módosította a 16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2017. október 28-i hatállyal.
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15. Hatályon kívül helyező rendelkezések

16. § Hatályát veszti Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 21/2016. (XII.16.)
önkormányzati rendelete.

Tiszaföldvár, 2017. március 30.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző jogkörében eljárva
dr. Csala István s.k.
aljegyző

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 10/2018. (IX.28.) önkormányzati
rendelettel 2018. október 1-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2018. szeptember 27.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez15
KÉRELEM
rendkívüli települési támogatáshoz
A támogatást kérő neve: ________________________________________________________
Születési neve: ________________________________________________________________
Anyja neve: __________________________________________________________________
Születési helye, ideje: __________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __
Lakóhely: ____________________________________________________________________
Tartózkodási hely: ____________________________________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni) _____________________________________________
Állampolgársága: _____________________________________________________________
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
- Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
- bevándorolt/letelepedett, vagy
- EU Kék Kártyával rendelkező, vagy

- menekült/oltalmazott/hontalan. (megfelelő aláhúzandó)
Státuszt elismerő határozat száma: ________________________________________________
Családi állapota: egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt.
A kérelmezőn kívül, a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók felsorolása:
Név
(születési név)
a.

Születési hely,
idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele
__ __ __-__ __ __-__ __ __

b.

__ __ __-__ __ __-__ __ __

c.

__ __ __-__ __ __-__ __ __

d.

__ __ __-__ __ __-__ __ __

e.

15

__ __ __-__ __ __-__ __ __

Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 5 § (1) bekezdése 2018. október 1-i hatállyal.
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Az alábbiak közül milyen nem várt többletkiadás miatt kéri a támogatást? (A megfelelő válasz
aláhúzandó!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

betegség miatt,
haláleset miatt,
elemi kár bekövetkezése miatt,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
iskoláztatás biztosítása érdekében,
gyermek fogadásának előkészítéséhez,
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások
akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,
gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárláshoz,
rendszeres pénzellátás megszűnését követően ellátatlanság esetén,
több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó
kiadások.

Egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve méltánylást érdemlő
körülmény:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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JÖVEDELMI ADATOK

A jövedelmek típusai

A kérelmező
havi nettó
jövedelme

Az előző oldalon szereplő a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme
a) pontban b) pontban c) pontban d) pontban e) pontban f) pontban g) pontban
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő

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
A család havi nettó jövedelme összesen:
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A család összes havi nettó jövedelme _______________ Ft, az ez alapján számított egy főre jutó
havi nettó jövedelem: _________________ Ft/hó.
Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy:
• köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az
eljáró hatóságnak
- a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben
közölt jövedelmi adatok valódiságát.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen lakom. (a megfelelő rész
aláhúzandó!)
- településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve
(a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott nyilatkozom, hogy
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ___________________________

_____________________________________
a kérelmező,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

_____________________________________
cselekvőképes hozzátartozók aláírásai

Az ügyintéző tölti ki!
A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:

Dátum: ______________________

_______________________________
ügyintéző aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMI ADATOK KITÖLTÉSÉHEZ
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek,
örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa
vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
•
Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő
lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni.
•
Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
•
A jövedelmek tekintetében a belföldről és/vagy külföldről származó jövedelmet egyaránt fel kell tüntetni.
•
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
•
Az 1, 3, 4, 5, és 6. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap
átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
•
A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi
jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
•
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a családban lakók havi összjövedelme osztva a személyek
számával.
•
A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a családban együtt lakó cselekvőképes személyeknek is alá kell
írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes
képviselője jogosult az aláírásra.
•
Abban az esetben, ha nyugellátást folyósító szerv értesítőjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg kerül
átutalásra, jövedelemigazolásként csak a nyugellátást folyósító szerv által kiállított igazolás fogadható el – ennek
beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű ellátást levonás terheli.
Csatolandó mellékletek:
•
Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem benyújtását
megelőző hónap részletes jövedelméről.
•
Nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugellátást folyósító szerv év eleji értesítése az előző évi jövedelem összegéről és a
január hónaptól esedékes kifizetés összegéről.
•
A nyugellátás és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott postai
szelvények vagy amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó havi számlaegyenlege.
•
A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén beleértve az őstermelői
tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek,
a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Továbbá a támogatási cél függvényében:
Betegség esetén – gyógyszer költségekről gyógyszertári igazolás, kórházi kezelés esetén kórházi igazolás
Haláleset miatt – a temetés költségeiről – a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére – kiállított számla eredeti példánya, halotti anyakönyvi kivonat
Elemi kár elhárításához – hivatalból jegyzőkönyv, környezettanulmány
Válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához – orvosi igazolás a várandósságról
Gyermek fogadásának előkészítéséhez – orvosi igazolás a várandósságról
Nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz – járási gyámhivatal határozata
Gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén- igazolás a gyógyászati segédeszköz áráról
Rendszeres pénzellátás megszűnését követő ellátatlanság esetén – megszűnésről szóló határozat
Több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó kiadások – munkáltató igazolása
a kérelmező várható alkalmazásáról
Egyéb igazolt rendkívüli kiadási ok bekövetkezése esetén - minden olyan irat, amely igazolja a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet
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2. melléklet a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez16
KÉRELEM
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás
megállapítására
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:

_______________________________________________________________________

Születési neve:

__________________________________________________________________

Anyja neve:

____________________________________________________________________

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

__________________________________________________

Lakóhelye: ― ― ― ― irányítószám _______________________________________

település

________________utca/út/tér _________ házszám ______ épület/lépcsőház ______
Tartózkodási helye: ― ― ― ― irányítószám

emelet, ajtó

____________________________ település

________________utca/út/tér _________. házszám _____ épület/lépcsőház ______

emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __
Állampolgársága:

________________________________________________________________

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ EU Kék Kártyával rendelkező, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
Státuszt elismerő határozat száma: _______________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):

__________________________________________

E-mail cím (nem kötelező megadni):

__________________________________________

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ____ fő.

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

16

A

B

C

Név
(születési név)

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

D

a.)

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele
__ __ __-__ __ __-__ __ __

b.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

c.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

d.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

e.)

__ __ __-__ __ __-__ __ __

Anyja neve

Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdése 2018. október 1-i hatállyal.
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Lakásviszonyok
A lakásban tartózkodás jogcíme: __________________________
Nyilatkozatok
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ___________________________
(Azon személy részére, akinél előre fizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék
működik, a települési lakhatási támogatást első sorban a készülék működtetését lehetővé tevő
eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus
úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.)
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
_____________________________________________________________________________
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JÖVEDELMI ADATOK

A jövedelmek típusai

A kérelmező
havi nettó
jövedelme

Az előző oldalon szereplő a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek havi nettó jövedelme
a) pontban b) pontban c) pontban d) pontban e) pontban f) pontban g) pontban
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő

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.A háztartás havi nettó jövedelme
összesen
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Forintban
összesen
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A háztartás összes havi nettó jövedelme _______________ Ft, az ez alapján számított egy
főre jutó havi nettó jövedelem: _________________ Ft/hó.
Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy:
• köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
bejelenteni az eljáró hatóságnak
• a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a
kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen lakom. (a megfelelő rész
aláhúzandó!)
- településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett
település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott nyilatkozom, hogy
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ___________________________
_____________________________________
a kérelmező,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

_______________________________________
cselekvőképes személyek aláírásai
Az ügyintéző tölti ki!
A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította:

Dátum: ______________________

_______________________________
ügyintéző aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMI ADATOK KITÖLTÉSÉHEZ

Háztartás: egy lakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.
a) Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő
lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni.
b) Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
c) A jövedelmek tekintetében a belföldről és/vagy külföldről származó jövedelmet egyaránt fel kell tüntetni.
d) A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
e) Az 1, 3, 4, 5, és 6. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap
átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
f) A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi
jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
g) Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a családban lakók havi összjövedelme osztva a személyek
számával.
h) A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a családban együtt lakó cselekvőképes személyeknek is alá
kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes, helyette
a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
i) Abban az esetben, ha nyugellátást folyósító szerv értesítőjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg
kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a nyugellátást folyósító szerv által kiállított igazolás fogadható
el – ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű
ellátást levonás terheli.
Csatolandó mellékletek:
• Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem
benyújtását megelőző hónap részletes jövedelméről.
• Nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugellátást folyósító szerv év eleji értesítése az előző évi jövedelem
összegéről és a január hónaptól esedékes kifizetés összegéről.
• A nyugellátás és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott
postai szelvények vagy amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó havi számlaegyenlege.
• A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén beleértve az
őstermelői tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegében kell beszámítani.
• közüzemi számlarészletező (a kérelem benyújtását megelőző havi).
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3. melléklet a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez17
Kérelem
a települési közlekedési támogatáshoz
A támogatást kérő neve:

_____________________________________________

Születési neve:

_____________________________________________

Anyja neve:

_____________________________________________

Születési hely, idő:

_____________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

_____________________________________________

Lakóhely:

_____________________________________________

Tartózkodási helye:

_____________________________________________

Állampolgársága:

_____________________________________________

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
EU Kék Kártyával rendelkező, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan. (Megfelelő aláhúzandó.)
Státuszt elismerő határozat száma:

____________________________________________

Telefonszám (megadása nem kötelező):

____________________________________________

A települési közlekedési támogatás elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:
Tudomásul veszem , hogy 20___ . évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege: _________Ft
A család jövedelem számításánál figyelembe vett személyek száma:_________fő
Kérjük itt jelölje be, hogy Ön az alábbiak közül mely ellátásban részesül:

17

□
□

Rehabilitációs ellátásban részesül.

□

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése
szerint hozzátartozói nyugellátásban részesül.

□

2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi
nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról
és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott
ellátások] részesült,

□

Rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági
nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

□

Rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és
2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra
volt jogosult,

□

Rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú
nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülök.

Módosította a 10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 5 § (3) bekezdése 2018. október 1-i hatállyal.
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családomban az 1 főre jutó havi nettó jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.
Kijelentem, hogy amennyiben a család tagjainak lakóhelyében, tartózkodási helyében, jövedelmi
viszonyaiban olyan változás következik be, hogy annak következtében az egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, úgy azt a támogatást megállapító
részére 15 napon belül bejelentem.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Tiszaföldvár,________________
___________________________
a kérelmező,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMI ADATOK KITÖLTÉSÉHEZ

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk.
szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt
gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
j) Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő
lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni.
k) Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a családban lakók havi nettó összjövedelme osztva a
személyek számával.

22 / 37

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete az egyes
helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról

Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 58/B. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2000 fő feletti lakosságszámú települési
önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak
szerint szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. A szociálpolitikai kerekasztal működésének
szabályai korábban az Szt-ben kerültek meghatározásra. Az Szt. tartalmi deregulációjának
keretében ezen rendelkezéseket hatályon kívül helyezték mivel nem tartották indokoltnak a
törvényi szintű szabályozást.
Az emberi erőforrások miniszterének az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelete módosította a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletet (a továbbiakban: SZCSM).
Az SZCSM 111/B. §-a rendelkezik továbbiakban arról, hogy az Szt 58/B. § (2) bekezdése
alapján létrehozott szociálpolitikai kerekasztalnak kik lehetnek a tagjai. A szabályozás
értelmében a szociálpolitikai kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás
területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a rendeletben határozza meg a kerekasztal
tagjainak összetételét. Ezért új szabályozási területként jelentkezett a szociálpolitikai
kerekasztal összetételének megállapítása.
A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásán, illetve tagjainak helyi rendeltben történő
meghatározásán túl a rendeletben a korábbi szabályozásnak megfelelően az önkormányzat
által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások. kerültek meghatározásra. Definiálásra
kerültek a települési támogatás, a települési közlekedési támogatás, a települési lakhatási
támogatás jogosultsági feltételei, a köztemetéssel kapcsolatos eljárási kérdések, valamint az
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái és azok igénybevételének
módjai.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdése
értelmében azonban a rendelet bevezető részét módosítani nem lehet, ezért új rendelettervezet előkészítésre került sor, melynek során jogtechnikai valamint néhány kisebb tartalmi
módosítás elvégzésére került sor.
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Részletes indokolás
Bevezető rész
A hatályos felhatalmazó rendelkezéseknek megfelelő, módosított megszövegezést
tartalmazza.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya: a Jat. 6. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a jogszabály személyi hatálya
önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes
személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a jogszabály személyi hatályát a jogszabályban
akkor kell kifejezetten meghatározni, ha fentiektől eltérő személyi körre terjed ki. Az Szt.
személyi hatálya a Jat. által meghatározottaknál szűkebb személyi kört határoz meg ezért
szükséges a rendelet személyi körét meghatározni.
Szociális ellátások rendszere: a rendelettervezet ezen fejezete rögzíti az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások rendszerét.
Tiszaföldváron működő szociális szolgáltatások tekintetében továbbra is két fő ellátási forma
az alap - és szakellátások kerültek meghatározásra, melyekkel kapcsolatos feladatokat az
Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár látja el.

II. Fejezet
Eljárási rendelkezések

Az eljárási rendelkezések az ellátások benyújtásának és folyósításának szabályait rögzíti.

III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
Települési támogatás: Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét
csak példálózóan sorolja fel, így e támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
A fejezet a települési támogatás keretében nyújtható ellátási formákat rögzíti, melyek a
rendkívüli települési támogatás, a települési közlekedési támogatás és a települési lakhatási
támogatás, továbbá a köztemetésre vonatkozó jogosultsági feltételeket tartalmazza.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások

Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában hatalmazza
fel az önkormányzatokat rendeletalkotásra. A képviselő-testületek rendeletalkotási szabadsága
azonban ezen tárgykörök szabályozásának vonatkozásában sem korlátlan, mert az Szt. és
végrehajtási rendeleteiben foglalt kógens rendelkezésektől eltérő szabályozást nem
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alkothatnak. A törvényi felhatalmazás kizárólag az Szt. rendelkezéseit kiegészítő – a törvényi
rendelkezések gyakorlati alkalmazhatóságát, végrehajtását elősegítő – rendeleti szabályozás
megalkotására terjed ki.
A települési önkormányzatok által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában az alábbi
tárgykörökről kell rendelkezni:
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái,
az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módja,
• az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani,
• külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás,
• az ellátás megszüntetésének esetei és módja,
• a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre
kötelezettek körét, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei
és módja,
• az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással
összefüggő kérdések.
Az általános rendelkezések körében szabályozott területek:
•
•

•
•
•

a személyes gondoskodás formái,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja,
a személyes gondoskodás térítési díja.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény
vezetőjénél kell benyújtani. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének
módjára, az intézményi jogviszony keletkezésére, megszűnésére és megszüntetésére, továbbá
az ellátottal kötendő megállapodásra vonatkozó részletes szabályokat az Szt. tartalmazza.
V. fejezet
Szociálpolitikai Kerekasztal
E fejezetben kerülnek meghatározásra a szociálpolitikai kerekasztal működésében részt vevő
szervezetek. A szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait ügyrend állapítja meg.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezései tartalmazzák a hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A szociális háló megerősítése segíti a társadalmi rétegek közötti különbségek csökkentését,
megakadályozza az egyes rétegek további leszakadását.
A szociálpolitika kisebbségi csoportok, rétegek társadalmilag elismert érdekeit hivatott
védeni, garantálni. Az önkormányzat a települési szociálpolitika megvalósításában jelentős
szerepet játszik. Erre szolgál a települési szolgáltatástervezési koncepció. A koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése
a szociálpolitikai kerekasztal feladata. Ezért fontos, hogy a szociálpolitikai kerekasztal tagjai
az ellátotti csoportok képviselői közül kerüljenek kiválasztásra.
2. A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezetnek környezeti hatásai nincsenek, egészségügyi következményekkel nem
jár.
3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait ügyrend állapítja meg. A Kerekasztal
működésével kapcsolatos tárgyi feltételeket a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal biztosítja.
A kerekasztal ügyviteli feladatait a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Szervezési és
Igazgatási Osztálya látja el. A kerekasztal működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok :
a meghívók kiküldése, a kerekasztal működésével kapcsolatos iratok nyilvántartása, a
beérkezett iratok, javaslatok, vélemények kezelése, az ülések jegyzőkönyvének elkészítése
nyilvántartása.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az önkormányzatnak a magasabb szintű
jogszabályokban lévő felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a
jogalkotási kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos
jogszabálysértést követne el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. március 30-án tartandó
testületi ülésére az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló
…...../2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi szociális ellátási
formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletében
(a továbbiakban: ÖR.) került meghatározásra a helyi szociális ellátások rendszere.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 58/B. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2000 fő feletti lakosságszámú települési
önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak
szerint szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. A szociálpolitikai kerekasztal működésének
szabályai korábban az Szt-ben kerültek meghatározásra. Az Szt. tartalmi deregulációjának
keretében ezen rendelkezéseket hatályon kívül helyezték mivel nem tartották indokoltnak a
törvényi szintű szabályozást.
Az emberi erőforrások miniszterének az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelete módosította a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletet (a továbbiakban: SZCSM).
Az SZCSM 111/B. §-a rendelkezik továbbiakban arról, hogy az Szt 58/B. § (2) bekezdése
alapján létrehozott szociálpolitikai kerekasztalnak kik lehetnek a tagjai. A szabályozás
értelmében a szociálpolitikai kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás
területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a rendeletben határozza meg a kerekasztal
tagjainak összetételét.
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdése
értelmében:
„(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba
lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a
fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”
Fenti jogszabályi rendelkezés módosulása okán - figyelemmel a Jat. korlátozó rendelkezéseire
új rendelet-tervezet előkészítésére került sor, melynek alapján a felhatalmazó
rendelkezéseket érintő jogtechnikai módosítások végrehajtásán túl, átvezetésre kerültek a
magasabb szintű jogszabályokban történt tartalmi módosítások.
Fenti felhatalmazás alapján Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati
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rendeletében kerülnek meghatározásra a szociálpolitikai kerekasztal működésében részt vevő
szervezetek. A szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait ügyrend állapítja meg.
A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót kell készítenie.
A szociálpolitikai kerekasztalnak évente legalább egy alkalommal ülést kell tartania. Feladata
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
Mivel a szolgáltatástervezési koncepcióban az egyes ellátotti csoportok, így különösen az
idősek, fogyatékosok személyek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek
sajátosságaihoz kapcsolódó speciális ellátási formákat, szolgáltatások biztosításának
szükségességére is figyelemmel kell lenni, így célszerű ezen személyeket képviselő
szervezetek tagjai közül választani.
A rendeletben a korábbi szabályozásnak megfelelően az önkormányzat által nyújtott pénzbeli
és természetbeni ellátások. kerültek meghatározásra. Definiálásra kerültek a települési
támogatás, a települési közlekedési támogatás, a települési lakhatási támogatás jogosultsági
feltételei, a köztemetéssel kapcsolatos eljárási kérdések, valamint az önkormányzat által
biztosított személyes gondoskodás formái és azok igénybevételének módjai.
Fentiek, valamint a Jat. és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet
szabályainak figyelembe vételével készült el az egyes helyi szociális ellátási formákról és
szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelettervezet, annak általános és részletes
indokolása, mely előterjesztésem mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet
elfogadására.

Tiszaföldvár, 2017. március 21.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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16/2017.(X.27.)

Általános és részletes indokolás

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 29. napján tartott
ülésén módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.30.)
számú önkormányzati rendelet a 12/2017.(IX.27.) számú önkormányzati rendelettel.
A korábbiaktól eltérő bizottsági struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása
megváltozott. Ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat- és hatáskört
megállapító rendeleteket módosítani szükséges.
A rendelet módosítás a bizottság nevében bekövetkezett változást vezeti át a szükséges
helyeken, ezt követően a módosító rendelet hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletmódosításnak nincs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, mivel a bizottság
nevének átvezetése nem érinti a rendelet érdemi részét.
2. A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezetnek káros környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Jelen rendelet-tervezettel az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Tiszaföldvár Város Önkormányzata módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 6/2015. (III.30.) számú önkormányzati rendeletet a 12/2017.(IX.27.) számú
önkormányzati rendelettel.
A korábbiaktól eltérő struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása megváltozott,
ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat-és hatáskört megállapító rendeleteket
módosítani szükséges.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek jelenleg rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.

ELŐTERJESZTÉS
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 29. napján tartott
ülésén módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.30.)
számú önkormányzati rendelet a 12/2017.(IX.27.) számú (a továbbiakban: Rendelet)
önkormányzati rendelettel.
A Rendelet értelmében a képviselő-testület feladatainak ellátása érdekében 3 állandó
bizottságot működtet. A megváltozott bizottsági struktúra alapján a Képviselő-testület
állandó bizottságai az alábbiak:
•
•
•

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottság,
Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

A korábbiaktól eltérő struktúra miatt egyes hatás- és feladatkörök delegálása megváltozott.
Ennek megfelelően az egyes bizottságok számára feladat- és hatáskört megállapító
rendeleteket módosítani szükséges. A változással az alábbi rendeletek érintettek:
1.) Az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2017.
(III.31.) önkormányzati rendelet,
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló 41/2014.
(XII.19.) önkormányzati rendelet,
3.) „A legszebb konyhakert” cím alapításáról szóló 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet,
4.) A Tiszaföldvár Városi szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
1szóló 15/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet,
5.) „Tiszaföldvár Városért” kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet,
6.) A szociális felsőoktatási ösztöndíjpályázat alapításáról szóló 21/2014.(VII.31.)
önkormányzati rendelet.
Előterjesztésem mellékletét képezik a rendelet tervezetek, és az indokolások.
Tiszaföldvár, 2017. október 16.

Hegedűs István s.k.
polgármester
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10/2018.(IX.28.)
Általános indokolás

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi szociális ellátási

formákról és szociális szolgáltatásokról szóló
6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szociális szolgáltatásokra vonatkozó
rendelkezéseket az önkormányzatnak az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális
szolgáltatásokról szóló 6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.)
tartalmazza
A törvényben biztosított felhatalmazás alapján a települési önkormányzat hatásköre az, hogy a
települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit meghatározza.
Általános feltételként az ellátások megállapításánál a kérelmezők jövedelmi és a vagyoni
helyzetének vizsgálata került elsődleges szempontként meghatározásra.
A helyi viszonyok és a gyakorlatban tapasztaltak alapján szükségesnek mutatkozott az, hogy a
települési támogatások jogosultsági feltételei kedvezőbb keretek között kerüljenek
meghatározásra. Ennek megvalósítása abban áll, hogy a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem határ többek között megemelésre kerüljön tekintettel arra, hogy a
jövedelemszámítás alapját képező ellátások (minimálbér, garantált bérminimum és a
nyugdíjszerű ellátások) összege folyamatosan változik.
A fentieken túl a jogosultsági feltételek köréből célszerűvé vált a vagyoni helyzet
vizsgálatának mellőzése. A benyújtott kérelmek vizsgálata során egyértelműen megállapításra
került az a tény, hogy az igénylői körből senki sem rendelkezett olyan mértékű vagyonnal,
vagy vagyoni értékű jogokkal, amely befolyásolta volna a jogosultságát.
A helyi közforgalmú autóbusz közlekedés igénybe vételéhez az önkormányzat települési
közlekedési támogatást nyújt. Annak érdekében, hogy minél többen igénybe tudják venni a
helyi városi tömegközlekedést, szükségesnek mutatkozott az ellátás igénylők személyi
körének bővítése. Erre nyújt lehetőséget a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendeletben meghatározott alanyi kör.
A rendelet módosításának tükrében a rendelet mellékletét képező kérelem nyomtatványok is
módosításra kerültek.
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Részletes indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
132. § (4) bekezdésének g) pontjában meghatározott tárgykörök vonatkozásában
felhatalmazta az önkormányzatokat rendeletalkotásra.
A helyi szociális ellátások köre az ÖR-ben került meghatározásra. Az elvégzett módosítások
az alábbi területeket érinti:
1. §
A rendkívüli települési támogatás összegének megemelése lehetőséget nyújt arra, hogy
hatékony, adekvát segítséget nyújtson azon rászorulók számára, akiknek az alkalmanként
jelentkező, nem várt többletkiadások miatt a létfenntartása veszélybe kerül.
2. §
Annak érdekében, hogy minél többen igénybe tudják venni a helyi városi tömegközlekedést,
az ellátás igénylők személyi körének bővítésére került sor. A települési közlekedési
támogatást a megváltozott munkaképességű rehabilitációs ellátásban részesülő személyeken
túl igénybe vehetik közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.
(IV.25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátásokban részesülő
személyek is, melyek a következők:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját

jogú nyugellátás, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátás,
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6. § (2)
bekezdése szerint hozzátartozói nyugellátás,
2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti
öregségi nyugdíj[a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c)
pontjában meghatározott ellátások]
rokkantsági ellátásban részesülő, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
rokkantsági ellátásban részesülő, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét
betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy
rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállási pótlék.
3.§

A települési lakhatási támogatás esetén a jövedelmi helyzetet meghatározó jogosultsági
feltételek megemelésére került sor, melynek alapján az nyújthat be kérelmet, akinél a közös
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, amely összegszerűen 85.500.-Ft-ot jelent.
Emellett az adható támogatás mértéke is emelésre került a havi nettó jövedelem arányában.
Akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (28.500,-Ft), az havi 6000,-Ft támogatásban, akinek meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 200%-át havi
5.000,-Ft támogatásban, akinek pedig meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, de nem haladja meg annak 300%-át, az havi 4.000,-Ft támogatásban
részesülhet.
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4.§
Az Szt. lehetőséget biztosít arra, hogy a települési önkormányzat által elrendelt köztemetés
során a megtérítési kötelezettség alól az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesüljön
a rendeletben meghatározott különös méltánylást érdemlő helyzetekben.
5. §
A rendeletben bekövetkezett módosítások kapcsán szükségessé vált a rendelet mellékleteinek
újraszabályozása.
6. §
Az egy főre jutó nettó jövedelemhatár módosítását tartalmazza. A korábban meghatározott
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a helyett annak 170%-a mértékéig.
Ennek alapján jelenleg a jogosultsági feltételként az egy főre jutó havi nettó jövedelem
48.450,-Ft összegben került meghatározásra.
7. §
A települési közlekedési támogatás mértékének vonatkozásában a teljes árú bérlet mindenkori
árának támogatása mellett beemelésre került az új személyi körre vonatkozó kedvezményes
bérlet mindenkori árának támogatása.
8 - 9. §
Ezen §-ok tartalmazzák az ÖR. vonatkozásában a vagyoni helyzet vizsgálatának hatályon
kívül helyezését.
10. §
A hatályba léptető és a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi szociális ellátási

formákról és szociális szolgáltatásokról szóló
6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2018. (IX.28.)
önkormányzati rendelethez
1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A jogosultsági feltételnél meghatározott jövedelemhatár emelésével lehetőség nyílik arra,
hogy a rászorulók szélesebb köre részesülhessen támogatásban szükség esetén. A rendelet
módosítás miatt keletkező többlet kiadások fedezete a költségvetésben - a szociális kiadások
terhére - rendelkezésre áll.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A települési közlekedési támogatás jogosultsági körének bővítéséhez kapcsolódó
adminisztratív többlet feladatok: a lehetséges jogosultak minél szélesebb körű tájékoztatása,
kérelmekhez szükséges nyomtatványok előállítása, valamint a támogatások határozattal
történő megállapítása. A települési lakhatási támogatás esetében ugyanakkor a rendelet
módosítás előre láthatólag csökkenti az adminisztratív terheket azáltal, hogy a korábban
jogosultsági feltételként meghatározott vagyoni helyzet vizsgálatát nem kell elvégezni, illetve
az ehhez szükséges nyomtatványokat nem kell előállítani.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A helyi rendelet eddigi alkalmazásának gyakorlati tapasztalatait figyelembe véve - tekintettel
a helyben keletkező igényekre - szükségessé vált a hatályos normaszöveg áttekintése és
módosítása.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Tel: 56/470-017., Fax: 56/470-001.

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. szeptember 27. napján
tartandó ülésére a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi

szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló
6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat rendeletben
szabályozhatja a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit,
valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználásának részletes szabályait.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
Fenti felhatalmazás alapján Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2017. (III.31.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: ÖR.) kerültek meghatározásra az önkormányzat
által nyújtott szociális ellátások és szolgáltatások.
Az ÖR. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai, illetve a helyi viszonyok figyelembe
vétele alapján ismételten áttekintésre került a települési támogatások körében nyújtott
pénzbeli ellátások rendszere.
A lakosság szociális biztonságának növelése érdekében felülvizsgálatra került a pénzbeli
támogatásként nyújtott települési támogatások jogosultsági feltételei közül a jövedelmi
helyzetre és az adható támogatás mértékére vonatkozó szabályozás.
A rendkívüli települési támogatás esetében jelenleg a jogosultsági feltétel az, hogy a
családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, ami 42.750.-Ft/fő. Célszerű lenne, hogy ez a határ felemelésre
kerüljön az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-a mértékéig, ami
48.450.-Ft/fő egy főre jutó havi nettó jövedelmet jelentene.
Indokolt még az adható települési támogatás legmagasabb összegének emelése is, az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a mértékéig, ami az 57.000.-Ft-ot
érhetné él.
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A települési lakhatási támogatás esetén a jövedelmi helyzetet meghatározó jogosultsági
feltételek megemelésére került sor, melynek alapján az nyújthat be kérelmet, akinél a közös
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, amely összegszerűen 85.500.-Ft-ot jelent.
Emellett az adható támogatás mértéke is emelésre került a havi nettó jövedelem arányában.
Akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (28.500,-Ft), az havi 6000,-Ft támogatásban, akinek meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 200%-át havi
5.000,-Ft támogatásban, akinek pedig meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, de nem haladja meg annak 300%-át, az havi 4.000,-Ft támogatásban
részesülhet.
Igényként jelentkezett továbbá, hogy a települési önkormányzat a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 4. § a)
pontjában meghatározott ellátásban részesülő személyek részére is biztosításra kerüljön a
települési közlekedési támogatás amennyiben azt az igénylő jövedelmi viszonyai lehetővé
teszik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a rendelet elfogadására.
Tiszaföldvár, 2018. szeptember 18.

Hegedűs István s.k.
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