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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

      2/2015. (II.25.) Önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról  

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés 

b) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésében, a 45.§. (1) bekezdésében, a 48.§. (4) bekezdésében 

valamint a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról a következőket rendeli el:  

 

I . Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja 

 

1.§ 
 

A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata meghatározza az általa biztosított pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások formáit, szervezetét, az eljárási és jogosultsági szabályokat, 

továbbá a szociális ellátások igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és 

garanciáit.  

 

2. A rendelet hatálya 

 

2.§
1
 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 3.§ (1)–(3) bekezdésében meghatározott azon 

személyekre, akik életvitelszerűen Medgyesegyháza Város közigazgatási területén élnek és 

ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed azokra a hajléktalan személyekre is, akik az ellátás 

igénybevételekor Medgyesegyháza közigazgatási területét jelölik meg nyilatkozatukban 

tartózkodási helyként. 

  

 

3. Hatásköri és eljárási rendelkezések 

 

3.§ 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat és hatáskört a (2)–(4) 

bekezdésben foglaltak kivételével átruházott hatáskörben Medgyesegyháza Városi 
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Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Oktatási Bizottsága (továbbiakban: 

Bizottság) látja el. 

 

(2) A köztemetéssel kapcsolatos feladat és hatáskört a polgármester látja el. 

 

(3) Amennyiben az igénylő életkörülményei az azonnali intézkedést indokolják, rendkívüli 

élethelyzet, haláleset vagy elemi kár esetén, úgy a rendkívüli települési támogatás 

ügyekben a polgármester jár el.  

 

(4) 2
A rendelet 14.§ (1) bekezdés b) szerinti rendkívüli települési támogatás ügyekben a 

polgármester jár el.  

 

(5) A Polgármester és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a 

Képviselő-testülethez címzett, de a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalhoz 

benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.  

 

4.§ 

 

(1) 3
A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelemben szereplő 

személyi és lakcím adatokat érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni. A kérelmet 

legkésőbb az elbírálásra hatáskörrel rendelkező szerv ülését megelőző 8 napon belül kell 

benyújtani, ellenkező esetben a kérelem elbírálása a következő ülésen történik meg. 

 

(2) Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, és családja jövedelmi viszonyairól 

igazolást csatolni, vagy ha az nem lehetséges, akkor jövedelmi és vagyoni viszonyairól 

büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. 

 

(3) A nyilatkozatban foglaltak valódiságát a jogosultságot megállapító szerv ellenőrizheti. 

Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a jogosultságot megállapító szerv 

vitatja, akkor a jövedelem a Szt. 10.§ (6) bekezdésében, és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályiról szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak szerint vélelmezhető.  

 

(4) A rendelet alkalmazásában jövedelemnek vagy vagyonnak a Szt. 4.§ (1) bekezdésének a) 

és b) pontjaiban meghatározott jövedelem és vagyon minősül. 

 

(5) A család azon tagjai, akik egyéni vagy társas vállalkozók, nettó jövedelmüket a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolással kötelesek igazolni.  

 

(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 

 

5.§ 
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(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelem 

elbírálásához kérelmező lakásán a Polgármesteri Hivatal a kérelemben foglalt adatokat, 

tényeket, szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti.  

 

(2) Környezettanulmány készítése különösen akkor indokolt, ha 

a) a jelenlegi és a korábban benyújtott bármely szociális ellátás iránti kérelmek 

adattartama ellenmondásban  áll egymással, vagy 

b) az adatfeldolgozó programban szereplő, a kérelem elbírálásához nélkülözhetetlen 

adatok eltérőek a kérelemben foglaltaktól, vagy 

c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok eltérnek a kérelemben 

szereplő adatoktól. 

 

6.§ 

 

(1) A megállapított települési támogatás, rendkívüli települési támogatás elsősorban vásárlási 

utalvány formájában biztosítandó, különösen indokolt esetben készpénz, vagy az igénylő 

költségeinek közvetlen átvállalásával. 

  
(2) A vásárlási utalvány formájában történő támogatás szabályait, lebonyolítását a rendelet 1. 

melléklete tartalmazza.  

 

(3) A pénzbeli támogatás indokolt esetben az arra rászoruló személy részére a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja közreműködésével is 

folyósítható, aki a felhasználást a kifizetést követő 15 napon belül a jogosult részére 

kiállított készpénzfizetési számlával igazolja.  

 

4. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, ellenőrzésének általános szabályai 

 

7.§ 

 

(1) 4
Ha e rendelet másként nem rendelkezik, 

a) a megállapított rendkívüli települési támogatás kifizetése, folyósítása a 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységén keresztül, a 

jogosultság megállapítását követő 3 napon belül történik. 

b) a megállapított rendszeres települési támogatást utólag a tárgyhó 5. napjáig kell 

folyósítani. 

 

(2) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás –

bizonyítási eljárás nélkül-, az igénylő nyilatkozata alapján megállapítható. Ebben az 

esetben az igénylő a bizonyítékokat köteles utólagosan becsatolni.  

 

(3) 5
A (2) bekezdésben meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került személyek esetében a kifizetés – a 3.§ (3) bekezdésben foglalt döntés alapján 

azonnal történik. 

 

(4) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a 

jogosultság megállapítását követően is – a Polgármesteri Hivatal – jogosult ellenőrizni.  
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(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 

jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a jogosultság megszüntetése iránt 

intézkedik.  

  

(6) Ha a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a 

szociális ellátást biztosítót megtéveszti, köteles az ellátást a Szt. 17.§-ban 

meghatározottak szerint visszafizetni. 

 

 

 

 

5. Adatkezelés 

 

8.§ 

 

(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18. § és 19.§-ban foglaltaknak megfelelően 

országos és helyi nyilvántartást vezet.  

 

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozását a változás bekövetkezésétől számított 15 napon köteles 

bejelenteni.  

 

6. Ellátási formák 

 

9.§ 

 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára  

a) rendszeres települési támogatást, ezen belül 

aa) lakhatási támogatást, 

ab) gyógyszertámogatást, 

ac) szemétszállítási díjkedvezményt, 

b) rendkívüli települési támogatást állapít meg, 

c) köztemetést rendel el  

d) 6
 tüzelőanyag természetbeni juttatását biztosítja 

a Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint. 

 

(2) Az Önkormányzat a Szt. 1.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján önként vállalt feladat 

keretében szociális rászorultság esetén a jogosult számára szemétszállítási 

díjkedvezményt állapít meg az e rendeletben szabályozottak szerint 

 

 

II. fejezet 

 

AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRA  

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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7. Lakhatási támogatás 

 

10.§ 

 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lakhatási támogatás 

formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.  

 

(2) Lakhatási támogatásra jogosult, akinek 

 

a) 7
 
8
 háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül 

élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

%-át, feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,, és 

b) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen 

lakik: 

ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, 

bb) a lakást bérleti jogviszony alapján használó. 

 

(3) 9
 A lakhatási támogatásra való jogosultság feltétele továbbá, hogy a kérelem benyújtója, 

illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. Ennek keretén 

belül köteles házának, kertjének, egyéb ingatlanának rendben tartására az alábbiak szerint: 

a) az általa lakott vagy bérelt ingatlanhoz tartozó elő- és hátsó kert, udvar rendben 

tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására; 

b) a lerakott anyagok – különösen építési anyagok, növényi részek – az udvaron jól 

elkülönüljenek; 

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, a szükséges 

növényvédelmi védekezési feladatok időben történő végzése. Amennyiben a kert nem 

áll művelés alatt, a terület rendszeres kaszálása, gyommentesítése oly módon, hogy a 

területen ne legyen gyomnövényzet termést hozó példánya; 

d) az ingatlanon nem lehet parlagfű; 

e) az ingatlan előtti – sarok ingatlan esetében az ingatlan előtti és melletti – járdának 

(járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti zöldsáv úttestig 

terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, téli 

időszakban hó- és síkosság mentesítése; 

f) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 

fa) a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása; 

fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres 

takarítása, fertőtlenítése; 

g) az ingatlan, valamint a hozzátartozó kert, udvar, melléképületek rágcsálóktól, 

kártevőktől való mentesítése; 

h) amennyiben az ingatlan nincs körbekerítve, az állatok zárt helyen, állattartásra 

szolgáló épületben történő tartása; 
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i) állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése, az állati 

alom szükségszerű elszállítása, vagy annak a termőföldbe történő bedolgozása; 

j) a komposzt termőföldbe történő bedolgozása; 

k) benti illemhely hiányában az udvari árnyékszék megléte. 

 

 

(4) 10
 A kérelmező köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 

követően is fenntartani. 

(5)
11

 
12

 A jogosultság feltételeként a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartását az 

önkormányzat a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi. 

(6)
13

 A (3) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat 

megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a 

jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a 

megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

(7)
14

 Amennyiben a támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület az (3) bekezdés szerinti 

okból elutasítja, vagy a megállapított támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan 

a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem 

nyújthat be lakhatási  támogatás iránti kérelmet 

 

 

 

11. § 

 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakhatási támogatást 

természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja az alábbiak szerint: 

a) szolgáltató részére történő utalással 

b) utalvány formájában. 

 

(2) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell, 

a) a háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát és vagyonnyilatkozatát, 

b) a lakásban élés jogcímét igazoló ingatlan nyilvántartás szerinti dokumentumot, 

bérleti vagy használati szerződést, 

c) 15
 annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számla másolatát, amelyre kérelmező 

a lakhatási támogatás utalását kéri és a számla a kérelmező nevére szól, 

d) 16
 

 

(3) A lakhatási támogatás mértéke havi 2.500,- Ft. 

 

(4) 17
 A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,    

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy 
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ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében 

történik. 

 

(5) 18
 A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

egy év időtartamra kerül megállapításra. 

 

(6) 19
 
20

A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését 

megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra a jogosultság 

fennállásáig. 

 

(7) 21
  

 

8. Gyógyszertámogatás 

 

12.§ 

 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete gyógyszertámogatás 

formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személy részére, aki a 

Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és egészségi 

állapota megőrzéséhez, helyreállításához kapcsolódó kiadásai csökkentése érdekében 

rendszeres gyógyszerszedésre szorul. 

 

(2) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül a krónikus betegség 

kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerfogyasztás.  

 

(3) Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg: 

a) családos estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és 

krónikus hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által 

vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-

át, és krónikus hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által 

vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át. 

c) Kivételes méltányosság címén gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható 

meg annak a kérelmezőnek, aki fogyatékossági támogatásban részesül, és 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, feltéve hogy a háziorvos vagy 

szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 

(4) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell, 

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását, 

b) a gyógyszertár által beárazott, a krónikus betegséghez kapcsolódó gyógyszereket 

tartalmazó háziorvosi igazolást, 
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c) 22a járási hivatal jogerős határozatát az alanyi vagy normatív közgyógyellátás 

elutasításáról. 
 

(5) A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától legfeljebb hat 

hónapos időtartamra állapítható meg. A támogatás havi összege legfeljebb 6.000,-Ft/hó.  

(6) Egy éves (12 hónapos) időszakban ugyanazon jogosult legfeljebb 6 havi 

gyógyszertámogatásban részesülhet. 

  

(7) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatálybalépését 

megelőzően az Szt. 50.§ (3) bekezdés szerinti méltányossági közgyógyellátás került 

megállapításra, a jogosultság fennállásáig. 

 

9. Szemétszállítási díjkedvezmény 

 

13.§ 
 

(1) A szociálisan rászorult személy részére szemétszállítási díjkedvezmény állapítható meg, 

ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át nem haladja meg.  

 

(2) Különös méltánylást igénylő esetekben egyedi elbírálás esetén az (1) bekezdésben előírt 

jövedelmi értékhatártól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-ig, egyedül álló 

esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %- ig el lehet tekinteni.   

 

(3) Különös méltánylást igénylő körülmény ha,  

a)  kérelmező nappali intézményi ellátásban ,  

b) szociális étkezésben,  

c)  házi szociális gondozásban részesül.  

 

(4) A díjkedvezmény mértéke: 

a) a legkisebb gyűjtőedényzet (60 liter) díjának 50 %-a, 

b) 70 éven felüli egyedülálló vagy házastársával élő személynek a legkisebb  

gyűjtőedényzet (60 liter) díjának 100 %-a. 

 

(5) A díjkedvezmény időtartama 12 hónap. 

  

(6) Nem állapítható meg díjkedvezmény, amennyiben kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor 

díjhátraléka van. 

  

(7) A kérelmek benyújtásának határideje évente február 1. és február 20. között.  

 

(8) A díjkedvezmény iránti kérelemhez szükséges a jövedelmi viszonyok igazolásain túl a 

szolgáltató által készített  utolsó havi  számlakivonat. 

  

(9) Megszűnik a támogatás a megállapított idő elteltével, illetve a támogatásra okot adó 

körülmény, valamint ha a díjkedvezményben részesülő a csökkentett díjrészt nem fizeti meg.  
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(10)
23

 A szemétszállítási díjkedvezmény kifizetése utólag, a támogatott által kiegyenlített 

számla felmutatásával, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénztárában történik. 

 

 

 

 

 

10. Rendkívüli települési támogatás 

 

14.§ 

 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli települési 

támogatás keretében eseti támogatást nyújt az alábbiakban meghatározott feltételek 

fennállása esetén:  

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, vagy 

b) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy 

arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt, de a temetési 

költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti.  

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás különösen az alábbi indokokra való 

tekintettel állapítható meg:  

a) akinek tartós betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése van, 

b) aki elemi kár, haláleset vagy baleset miatt anyagi segítségre szorul, 

c) akinek nyugdíjazása folyamatban van és átmenetileg ellátatlan, 

d) aki az egészség megőrzése érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak 

részben támogatott egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, ha a szolgáltatás díja az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, 

e) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására, eseti jelleggel, 

f) munkáját önhibáján kívül elveszíti, 

g)  a megfelelő élelmezés hiánya, 

h) a lakhatás elvesztésének veszélye, 

i) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, 

j) a megfelelő ruházkodás hiánya,  

k) ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv, 

megvásárlására, 

l) válságban lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

m) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, 

n) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, 

o) az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés költségeihez történő hozzájáruláshoz. 

 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás akkor állapítható meg, 

a) ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130 % -át, 

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % -

át nem haladja meg. 
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(4) Különös méltánylást igénylő esetben a (3) bekezdés szerinti jogosultsági feltételekkel nem 

rendelkező kérelmező részére is megállapítható a rendkívüli települési támogatás, 

amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott indokok fennállnak.  

 

(5) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan lehet 

megállapítani, felső határa nem lehet nagyobb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 2,5- szeresénél.  

 

(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

b) egyedül élő esetén a 250 %-át. 

 

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás
24

 összege nem lehet kevesebb a helyben 

szokásos legolcsóbb temetés 10 %-ánál, egységes maximális összege 20.000,- Ft.  

 

(8) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a temetéstől számított 30 

napon belül lehet előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot, és az eltemettető 

részére kiállított számlát, valamint a jövedelemigazolásokat. 

 

(9) 25
Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott 

kérelemhez csatolni kell:  

a) a kérelmező és családtagjai jövedelemviszonyairól szóló igazolásokat, melynek 

irányadó időszakára a Szt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni,  

b) a rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumot.  

 

(10)
26

 A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltétele továbbá, hogy a kérelem 

benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. Ennek 

keretén belül köteles házának, kertjének, egyéb ingatlanának rendben tartására az alábbiak 

szerint: 

a) az általa lakott vagy bérelt ingatlanhoz tartozó elő- és hátsó kert, udvar rendben 

tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására; 

b) a lerakott anyagok – különösen építési anyagok, növényi részek – az udvaron jól 

elkülönüljenek; 

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, a szükséges 

növényvédelmi védekezési feladatok időben történő végzése. Amennyiben a kert nem 

áll művelés alatt, a terület rendszeres kaszálása, gyommentesítése oly módon, hogy a 

területen ne legyen gyomnövényzet termést hozó példánya; 

d) az ingatlanon nem lehet parlagfű; 

e) az ingatlan előtti – sarok ingatlan esetében az ingatlan előtti és melletti – járdának 

(járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti zöldsáv úttestig 

terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, téli 

időszakban hó- és síkosság mentesítése; 

f) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 
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fa) a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása; 

fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres 

takarítása, fertőtlenítése; 

g) az ingatlan, valamint a hozzátartozó kert, udvar, melléképületek rágcsálóktól, 

kártevőktől való mentesítése; 

h) amennyiben az ingatlan nincs körbekerítve, az állatok zárt helyen, állattartásra 

szolgáló épületben történő tartása; 

i) állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése, az állati 

alom szükségszerű elszállítása, vagy annak a termőföldbe történő bedolgozása; 

j) a komposzt termőföldbe történő bedolgozása; 

k) benti illemhely hiányában az udvari árnyékszék megléte. 

(11)
27

 A kérelmező köteles a (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 

követően is fenntartani. 

 

(12)
28

 A jogosultság feltételeként a (10) bekezdésben foglalt szabályok betartását az 

önkormányzat a családsegítő szolgálat bevonásával lehetőségeihez mérten ellenőrzi. Az 

ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az 

ellenőrzést elvégezni és annak eredményét az önkormányzat jegyzőjével írásban közölni. 

 

(13)
29

 A (10)-ben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat 

megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a 

jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a 

megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

 

(14)
30

 Amennyiben a támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 

okból elutasítja, vagy a megállapított támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan 

a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem 

nyújthat be lakhatási  támogatás iránti kérelmet.  

 

 

11. Köztemetés 

 

15. § 

   

(1) A Szt. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a Polgármester a köztemetés 

költségeinek megtérítésére kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 

belül benyújtott kérelemre méltányosság címén engedélyezheti a  

a) köztemetés költségének részletekben történő törlesztését, ha az eltemettetésre 

köteles személy  

aa) egyedül élő és havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 300 %-át nem éri el, vagy  
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ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250 %-át nem éri el,  

b) a köztemetés költségének 60 %-kal történő csökkentését, ha az eltemettetésre 

köteles személy 

ba) egyedül élő és havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 250 %-át nem éri el, vagy  

bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200 %-át nem éri el, 

c) a köztemetés költségének elengedését, ha az eltemettetésre köteles személy, 

ca) egyedül élő és havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 200 %-át nem éri el, vagy  

cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 150 %-át nem éri el.  

 

„ 12.  Tüzelőanyag természetbeni juttatása
31

 

 

15/A.§
32

 

 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók 

részére szociális célú tüzelőanyag ( szén) természetbeni juttatást biztosít.  

(2) A szociális célú tüzelőanyag ( szén )  természetbeni juttatásánál előnyt élvez, aki a Szt. 

szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában vagy lakhatási támogatásban 

részesül, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket (gyermekeket) nevelő család,  

 

feltéve, hogy kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetében az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

 

(3) A képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján (krízishelyzet, 

súlyos betegség, magas gyógyszerköltségek, stb.) a (2) bekezdésben megállapított felső 

jövedelemhatártól a támogatás megítélése során eltekinthet. 

 

(4) A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

 

(5) A tüzelőanyag ( szén )   természetbeni juttatása iránti igényeket a képviselő-testület 

határozatban bírálja el. 

 

Háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítható, amelyért az önkormányzat 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

15/B.§
33
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A tüzelőanyag ( szén )  természetbeni juttatásában a 17/A.§-ában meghatározott feltételeken 

túl az részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését vegyes tüzelésű fa/szén  fűtőberendezéssel  

biztosítja. 

15/C.§
34

 

 

(1) A tüzelőanyag ( szén ) természetbeni juttatása iránti igényt az arra rendszeresített 

nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.  

A tüzelőanyag ( szén ) természetbeni juttatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:   

- A kérelmező és a háztartásban élő személyek jövedelmének igazolását; 

- Az ellátás típusát igazoló dokumentumot (kivétel a lakhatási támogatásban részesülők 

és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket (gyermekeket) nevelő családok 

estében;  

 (2) A 15/C.§ (1) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

15/D.§
35

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tüzelőanyag (szén) 

természetbeni juttatása iránti igények elbírálásával kapcsolatos jogkörét a Szociális és 

Oktatási Bizottságára ruházza át.”  

 

 

 

III. fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

16.§ 

 

(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben a 2015. 

február 28-án hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

(2) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. 

a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) dönt a települési támogatások megállapításáról az erre vonatkozó önkormányzati 

rendeletben meghatározottak szerint. „ 

 

(3) Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások szabályozásáról 

szóló 24/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Medgyesegyháza, 2015. február 24. 

 

 

  dr. Nagy Béla György         Liker János  
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    polgármester            aljegyző 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. február 25-én megtörtént. 

 

 
 Liker János  

            aljegyző 
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1.  melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott   

vásárlási utalvány formájában történő támogatás szabályai és lebonyolítása 

 

1. Az utalvány a jogosultat az azon feltüntetett értékig  

1.1 alapvető élelmiszer, mosó-, mosogató és tisztítószer, 

1.2  gyógyszer 

1.3  tanszer 

1.4  ruhanemű 

1.5 tüzelő vásárlására, valamint 

1.6  gyermekintézménybeli térítési díj kifizetésére jogosítja fel. 

 

2. Az utalvány egyéb célra nem használható fel, arra élvezeti cikket, 

alkoholtartalmú italt vásárolni és kiszolgálni tilos.  

 

3. Az utalvány értéke sem egészében, sem pedig bármilyen részében készpénzre 

nem váltható át, más személyre át nem ruházható. 

 

4. Az utalvány csak az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal együtt, 

utóbbinak egyidejű felmutatásával érvényes. 

 

5. Az utalvány minden olyan Medgyesegyháza Város közigazgatás területén 

működő kereskedelmi egységben beváltható, amelynek üzemeltetőjével az 

önkormányzat erre vonatkozóan megállapodást kötött.  

 

6. A szabályozás által meghatározott formában, rendeltetéssel és tartalommal 

kiadott vásárlási utalvány közokiratnak minősül, az utalványok ellenértékének 

megtérítésére az önkormányzat kötelezettséget vállal. 

 

7. Az utalvány 100,- 500,-  1.000,- 2.000,- 5.000,- Ft-os címletekben, címletenként 

eltérő színben, nyomdai előállításban készül 200 lapos tömbökben.  

 

8. Az utalvány nyomdailag előre sorszámozott, szigorú számadású 

nyomtatványként kezelendő.  

 

9. Az utalvány három részből áll: 

9.1 tőszelvény, mely minden esetben a tömbben marad, tartalmazza: 

      9.1.1  az utalvány értékét 

      9.1.2 a sorszámát  

 

       9.2 a vásárlási utalvány, mely tartalmazza :  

9.2.1 a kibocsátó önkormányzat megnevezését  

9.2.2 az utalvány sorszámát 

9.2.3 az utalvány értékét 

9.2.4 az annak alapján vásárolható áruféleségek, fizetési lehetőségek 

felsorolását, 

9.2.5 a vásárlásra felhasználásra jogosult személy személyi igazolványának 

számát  
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9.2.6  az utalvány érvényességi idejét 

       9.2.7 a kiállító aláírását 

       9.2.8 a Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzőjét 

 

9.3  ellenőrző szelvény, amely tartalmazza: 

9.3.1 az utalvány értékét, 

9.3.2 a sorszámát, 

9.3.3 a segélyezett nevét, lakcímét 

  

       10. A Polgármesteri Hivatal eljáró dolgozója a 9.2 pont szerinti vásárlási utalványt 

a 9.3 pont szerinti ellenőrző szelvénnyel egybefüggően adja át a jogosult 

részére, a felhasznált, illetve átadott utalványokról a bizonylati rend szabályai 

szerint nyilvántartást vezet, az utalványok átvételét a jogosult az aláírásával 

igazolja. 

 

      11.  Az önkormányzat a beváltóhelyeken átvett utalványok ellenértékét a 9.3 szerinti 

ellenőrző szelvények ellenében egyenlíti ki. 

 

      12. Az utalványok, utalványtömbök nyomdai legyártásáról, bizonylati rendjének 

megszervezéséről és szabályozásáról, s annak használatával kapcsolatos egyéb 

ügymeneti kérdések rendezéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

   


