Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról
Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4)
bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.7.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 12.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendeletet kell alkalmazni Vaskút Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vonatkozásában, figyelemmel A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban:
Sztv.) 3. §. (1) –(3) bekezdéseiben foglalt eltérésekre.
Eljárási rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásánál az Sztv. 4. §-ban rögzített értelmező rendelkezéseket kell
figyelembe venni.
(2)1 A szociális támogatás iránti kérelmeket személyesen a Vaskúti Közös Önkormányzati
Hivatalnál lehet előterjeszteni. A kérelem postai úton is benyújtható.
(3) A kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező nevét,
b) a kérelmező születési helyét, idejét,
c) a kérelmező anyja leánykori nevét,
d) a kérelmező lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) a kérelmező családjában, vagy a kérelmezővel egy háztartásban élő személyeknek az
előbbiekben felsorolt adatait,
f) a kérelmező Társadalombiztosítási azonosító jelét,
g) a szükséges jövedelmi adatokat,
h)az igényelt ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
(4) A jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek nyilatkoznia és igazolnia kell saját maga
valamint családja havi jövedelmét, lakbértámogatás és közüzemi díj támogatás iránti kérelem
esetén a kérelmező valamint a vele egy háztartásban élő személyek havi jövedelmét.
(5) Amennyiben a kérelmező családtagjai jövedelme alkalmi munkából származik, annak
összegét saját nyilatkozattal kell igazolnia.
(6) A jogviszonyban keletkezett ellátásokból a jövedelmeket a tárgyévi nyugdíjról szóló
igazolással, a társadalombiztosítási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban
kifizetett ellátás igazoló szelvényével vagy a társadalombiztatási szerv igazolásával,
határozatával, jövedelemigazolásával, lakossági forint számla-kivonattal, bérpapírral,
munkáltatói igazolással kell igazolni.
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Hatályon kívül helyezte a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2018. szeptember 1-jétől.

(7) Nyilatkozattételi kötelezettség nemleges esetben is fennáll. A kérelmezőnek erről
büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia azzal, hogy az állami foglalkoztatási
szervnél történő regisztrációja érdekében eljár és az erről szóló hatósági igazolást benyújtja.
(8) A kérelmező vagy családtagja önálló – vagy társas vállalkozó – kivéve mezőgazdasági
őstermelőt – jövedelemigazolásként a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi
jövedelemadó alapjáról szóló NAV által kiadott igazolást köteles becsatolni.
(9) A jogosultság megállapításakor az Sztv. 10. § (2) – (5) bekezdésében foglaltak az
irányadóak. Amennyiben az ügy elbírálása szempontjából nem áll rendelkezésre elegendő
adat, az ügyintéző 8 napon belüli hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(10) A Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítése során a kérelmező
szociális helyzetéről környezettanulmányt készíthet.
A környezettanulmány elkészítésében felkérésre a Családsegítő Szolgálat szükség szerint
közreműködik.
(11) Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján vélelmezhető, hogy a
jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak az ügyintéző az Sztv. 10. §
(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
(12) A valótlan tartalmú dokumentumok benyújtása, nyilatkozatok, bevallások megtétele
setén a kérelem elutasításra, vagy a megállapított támogatás megszüntetésre kerül. Az
elutasítás vagy a megszüntetés időpontjától számított 6 hónapig az érintett támogatás
megállapítására nincs lehetőség.
(13) A benyújtott igazolások, nyilatkoztatok tartalmát a Vaskúti Közös Önkormányzati
Hivatal az alábbiak szerint ellenőrizheti:
a) megkeresheti az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatalt,
b) megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet,
c) elrendelheti környezettanulmány készítését,
d) lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások
nyilvántartási rendszerén keresztül,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót
(14)2 A megállapított települési támogatás folyósítása illetve kifizetése:
a)3;4 Ha települési támogatás célja fogyatékos gyermek családjának támogatása, elhunyt
személy temetési költségeihez való hozzájárulás a települési támogatás elsősorban az ügyfél
folyószámlájára vagy a jogosult körülményeinek mérlegelése alapján házi pénztáron
keresztül, konkrét időpont és összeg megjelölésével kerül kifizetésre.
b) Ha a települési támogatás célja a lakhatás költségéhez való hozzájárulás, - lakbértámogatás,
közüzemi díj támogatás - a települési támogatást tárgyhót követő 5. napjáig kell folyósítani az
önkormányzat a községi lakásgazdálkodást üzemeltető Kft számlájára illetve az ügyfél által
megjelölt szolgáltató számlájára.
c) Ha a rendkívüli települési támogatás célja a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet
megoldásához való hozzájárulás, élelmiszerhez való hozzáférés biztosítása, mindennapi
életvitelt negatívan befolyásoló nem tervezhető körülmény hatásának csökkentése; a
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települési támogatást elsősorban lakossági folyószámlára történő utalással vagy a jogosult
körülményeinek mérlegelése alapján, házipénztáron keresztül konkrét időpont és összeg
megjelölésével kerül kifizetésre.
d)5;6
(15) A támogatásban részesülő a szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetében, lakcímében,
tartózkodási helyében történt változást köteles 10 munkanapon belül bejelenteni az
ügyintézőhöz. A bejelentés elmulasztása esetén az érintett 6 hónapig nem részesülhet az adott
támogatásban.
(16) Nem minősül a (15) bekezdésben foglalt kötelezettség megszegésének, ha azt a
támogatásban részesülő a benyújtott okiratokkal – az adott 10 munkanap teljes időtartama
alatti legalább 3 napra vonatkozó kórházi igazolás, zárójelentés – kimenti.
A települési támogatás formái
7

3. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi települési támogatásokat állapítja
meg:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás:
ba) lakbértámogatás,
bc) közüzemi díj támogatás,
c) fogyatékos gyermek családjának támogatása,
d) temetési költségekhez való hozzájárulás,
e) karácsonyi kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.
(2) Az (1) bekezdés b), e) pontjaiban meghatározott települési támogatás természetben
nyújtható.
Szociális rászorultságtól függő települési támogatások
1. Rendkívüli települési támogatás
4. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer vásárlása céljából
utalvány formájában.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatásra jogosult az
a személy
a) akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg,
b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.
(3)8;9 Az élelmiszer vásárlása céljából megállapított rendkívüli települési támogatás egy
naptári évben négy alkalommal állapítható meg, összege alkalmanként 5.000 Ft.
(4) A kérelmező az utalványt a megállapítást követő öt munkanapon belül veheti át, azt
követően utalvány csak újabb kérelem benyújtása esetén állapítható meg és adható át.
(5) A rendkívüli települési támogatásról első fokon a polgármester dönt.
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5. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartást veszélyeztető
helyzetbe került személynek, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180 %-át egyedül élő, illetve
gyermekét egyedül nevelő szülő esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át nem haladja meg.
(2)Pénzbeli rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet lehet benyújtani
a) ha önmaga, vagy a család egyik tagja tartós betegsége miatt jelentős jövedelem kiesés
következett be, vagy,
b) a lakhatást biztosító épületben természeti csapás, földrengés, víz, vihar, jégeső, rendkívüli
mértékű csapadék, tűz jelentős kárt okozott, vagy,
c) bűncselekmény áldozata, sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett
vagy,
d) nyugdíja vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátása
kifizetése a jogosultság megállapításának elbírálása miatt késik, vagy,
e) a fűtési idényben megnövekedett fűtési költségekhez kapcsolódó kiadások fedezésére,
vagy,
f) gyermeke nevelésével, gondozásával kapcsolattartásával a gyermek fogadásával, a gyermek
egészségügyi ellátásával a gyermek családba való visszahelyezése során felmerülő anyagi
problémát önerőből megoldani nem tudja.
(3)11 A (2) bekezdésben meghatározott esetben a települési támogatás évente egy alkalommal
állapítható meg, összege: 20.000 Ft.
(4) A rendkívüli települési támogatásról első fokon a polgármester dönt.
2. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás
6. § (1) Lakbértámogatás:
A szociális alapú önkormányzati lakás bérlőjének az általa lakott és bérelt lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres lakbérkiadása viseléséhez természetbeni települési támogatás
nyújtható lakbértámogatás formájában e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(2)12 A lakbértámogatásra jogosult az a bérlő, akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át.
(3) Lakbértámogatás elismert 1 m2-re jutó havi költsége 350,- Ft.
(4) Lakbértámogatás esetén elismert lakás nagyság
a) ha a háztartásban 1 személy lakik 35 m2
b) ha a háztartásban 2 személy lakik 45 m2
c) ha a háztartásban 3 személy lakik 55 m2
d) ha a háztartásban 4 személy lakik 65 m2
e) ha 4 személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a bérlő által lakott lakás nagysága.
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(5) Lakbértámogatás havi összege az elismert költség 20 %-a.
(6) A Lakbértámogatásról első fokon a jegyző dönt.
(7)13 Lakbértámogatást legfeljebb 1 évre kell megállapítani, de maximum a bérleti szerződés
lejártának időpontjáig. A megállapított lakbértámogatás havonta kerül átutalásra a községi
lakásgazdálkodást üzemeltető gazdasági társaság részére.
(8) Lakbértámogatás ugyanazon bérlemény tekintetében csak egy jogosultnak, bérlőnek
állapítható meg.
(9)14 Ha a támogatásra való jogosultság feltételeiben változás következik be, a támogatás
megszűnésének napja a bejelentés hónapjának utolsó napja.
7. § Közüzemi díj támogatás:
(1)15;16;17 Közüzemi díj támogatás nyújtható természetbeni támogatásként annak a rászorult
személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő
illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 300%-át, és a háztartás egyik tagjának sincs
vagyona.
(2) A közüzemi díj támogatást kérő a kérelem benyújtásakor nyilatkozik, hogy milyen
jogcímen lakja a lakást.
(3) A közüzemi díj támogatás egy évre állapítható meg.
(4) A közüzemi díj támogatásról első fokon a jegyző dönt.
(5)18;19 A közüzemi díj támogatás a jogosult közüzemi kiadásainak kiegészítésére fordítható,
melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át meg nem
haladó havi jövedelem esetén 6.000 Ft/hó, azt meghaladó esetben 3.800 Ft/hó összegben kerül
átutalásra a szolgáltatónak.
(6) E rendelet alkalmazásában közüzemi kiadás: villanyáram, gázfogyasztás, vízfogyasztás
(7) E § alkalmazásában fogyasztási egység:
a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7
Ha a háztartás
a) a (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) a (7) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(8) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő –ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(9)20 Ha a közüzemi díj támogatásra való jogosultság feltételeiben változás következik be, a
támogatás megszűnésének napja a bejelentés hónapjának utolsó napja.
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3.21 Tartósan beteg gyermek családjának nyújtott települési támogatás
8. § (1) Települési támogatás nyújtható a tartósan beteg gyermeket nevelő családnak, ahol a
gyermek a 18. életévét nem töltötte be, tartós betegséggel rendelkezik, testi, érzékszervi,
értelmi fogyatékos, valamint a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.
(2) A települési támogatás összege tartósan beteg gyermekenként 40.000,- Ft/év.
(3) A tartósan beteg gyermek családjának nyújtott támogatásról első fokon a jegyző dönt.
(4) A tartós betegség, fogyatékosság tényét a kérelmezőnek igazolnia kell.
4. Települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásra
9. § (1)22 Települési támogatás állapítható meg a temetési költségekhez való hozzájárulás
címén annak a személynek, aki az elhunyt eltemetéséről gondoskodott és a családjában az 1
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 200%-át, egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 300%-át és
akinek a temetéssel összefüggő kiadásai a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
kétszeresét nem haladja meg.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-testület
a) koporsós temetés esetén 150.000 Ft összegben
b) hamvasztásos temetés esetén 120.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 60 napon
belül lehet előterjeszteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A temetési költségekhez való hozzájárulás összege: 25.000 Ft.
(5) A temetési költségekhez való hozzájárulásról első fokon a polgármester dönt.

5. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
10. §23
(1)24 Települési támogatás állapítható meg a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott
támogatásként a szociálisan rászorult személyek részére, akik közgyógyellátásban nem
részesülnek, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át.
A támogatás a benyújtást követő hónap első napjától 6 hónapig érvényes.
(2)25 A támogatás keretösszege 8000 Ft/fő/hó, melynek összege a jogosult nyilatkozatában
megjelölt gyógyszertár részére kerül átutalással kiegyenlítésre számla ellenében.
(3)26 A támogatásról első fokon a jegyző dönt.
6. Karácsonyi kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
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Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
23
Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017. március 1-jétől.
24
Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
25
Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
26
Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
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11. § (1)27;28;29 Települési támogatás állapítható meg a karácsonyi többletkiadások viseléséhez
nyújtott támogatásként a szociálisan rászorult személyek részére, akinek családjában az 1 főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át, egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 180 %-át.
(2) A támogatás iránti kérelmet november 1. és november 30. között lehet benyújtani.
(3)30;31;32 A karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás évente egy alkalommal
természetbeni juttatásként 7.500 Ft értékben, élelmiszer utalvány formájában biztosítja az
önkormányzat.
(4) A támogatásról első fokon a polgármester dönt.
(5)33 Az élelmiszer utalvány a támogatásra jogosultak részére minden év december 15.
napjáig kerül kiosztásra.
7. Települési támogatás idősek világnapjára
11/A.§34
8. Települési támogatás fűtési költségek viseléséhez
11/B.§35;36
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2015. március 1.
napjától alkalmazandók. Hatályát veszti Vaskút Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi szociális ellátásokról szóló 24/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete.
(2) Az e rendeletben szabályozott eljárásokban azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e
rendelet nem szabályoz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szabályait kell alkalmazni.

Alszegi Zoltán
polgármester

Tóth Istvánné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. február 27.
Tóth Istvánné
jegyző
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Módosította a 10/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. szeptember 29-től
Módosította a 7/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. március 1-jétől.
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Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
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Módosította a 10/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. szeptember 29-től
Módosította a 7/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. március 1-jétől.
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Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
Módosította a 9/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos 2018. szeptember 1-jétől.
34
Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017. március 1-jétől.
33

35

Beiktatta a 10/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. szeptember 29-től

36

Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017. március 1-jétől.

