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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény szociális ellátásokra 

vonatkozó módosító rendelkezései 2015. március 1. napjától jelentősen átalakították a 

szociális segélyezési rendszert. A jogszabály módosítással a Kormány célja az volt, hogy 



2 

megújítsa a rászorulók támogatási rendszerét, így átláthatóbbá és igazságosabbá tette a 

támogatási rendszert, valamint elejét vette a korábban gyakran tapasztalt, segélyekkel való 

visszaéléseknek. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális 

támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata lett. A 2015. január 1. napjával 

módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) értelmében a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait önkormányzati rendeletben 

kell szabályozni.  

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. 

A törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. A jogosultsági feltételeknek kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, összhangban kell 

lenniük az Szt. általános szabályaival, nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba; a 

jogosultsági feltételek meghatározásánál tehát figyelemmel kell lenni különösen az emberi 

méltóság sérthetetlenségére, a hátrányos megkülönböztetés tilalmára. 

 

Az Szt. 45. §-a rendelkezik a települési támogatásról. 

 

„(1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni 

ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - 

pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás 

keretében nyújtható támogatás különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési 

támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 

(2a) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző 

személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú 

jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati 

rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át. 

(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást köteles nyújtani. 

(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 

elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával 

való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.   

(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére - is megállapítható.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 

és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban Rendelet) az elmúlt időszakban több alkalommal is módosításra került, és 

további módosítások váltak szükségessé új ellátási formák bevezetése, ellátási összegek 
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emelése, valamint az elmúlt időszak tapasztalatai miatt. Így célszerűbbé vált új rendelet 

megalkotása, és nem a hatályos Rendelet további módosítása. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a rendelet 

elfogadásának várható hatásainak előzetes vizsgálatát, melynek eredménye a 2. sz. melléklet 

szerint kerül bemutatásra a Hatásvizsgálati lap”-on.  

 

A fentiek részletezettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés 

megtárgyalását és a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt rendelet-tervezet szíves 

elfogadását. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendelet-tervezet 

elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-

a alapján minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2021. november 15.  

 

Köblös Anita       dr. Szabó Tibor 

                  osztályvezető-helyettes             jegyző 

az előterjesztés készítője         előterjesztő   

 

Az előterjesztés mellékletei: 

1. Rendelet-tervezet (általános és részletes indokolással) 

2.  Hatásvizsgálati lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./.(…….) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

TERVEZET 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § 

(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. 

§-ában, 48. § (4) bekezdésében, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11., valamint 11a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya – ha törvény vagy e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – 

azokra a kérelmezőkre terjed ki, akik  

a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban 

Önkormányzat) közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, 

életvitelszerűen ott tartózkodnak és Soroksár közigazgatási területén kívül bejelentett 

tartózkodási hellyel nem rendelkeznek vagy 

b) a jelen szakasz a) pontjában meghatározott lakóhelyük mellett, az önkormányzat 

közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek és 

életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyükön tartózkodnak. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a rendelet hatálya azokra a kérelmezőkre is 

kiterjed, akik az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek, de 

életvitelszerűen az Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézményében tartózkodnak. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a rendkívüli Vis Maior települési támogatás 

tekintetében e rendelet hatálya azokra a kérelmezőkre is kiterjed, akik igazolható módon 

legalább három hónapja a rendkívüli Vis Maiorral érintett ingatlanban életvitelszerűen 

tartózkodnak. 

 

 

2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki: 

a) pénzbeli szociális ellátások: 

aa) súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása, 

ab) helyi gyermeknevelési települési támogatás, 

ac) egészségügyi települési támogatás, 

ad) átmeneti jövedelempótló támogatás, 

ae) beiskolázási települési támogatás, 

af) születési települési támogatás, 

ag) időskorú személyek települési támogatása, 

ah) temetési települési támogatás, 

ai) rendkívüli települési támogatás, 

aj) oltási támogatás, 

ak) pandémiás támogatás, 

al) internet támogatás  

am) rendkívüli Vis Maior települési támogatás (a továbbiakban együtt: pénzbeli 

ellátások), 

b) természetben nyújtott ellátások: 

ba) lakásfenntartási települési támogatás, 

bb) adósságkezelési települési támogatás, 

bc) karácsonyhoz kapcsolódó támogatás, 

bd) köztemetés (a továbbiakban együtt: természetbeni ellátások). 

(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) – ac) alpontjaiban, illetve a b) pont ba) alpontjában 

meghatározott ellátások rendszeres ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások). 

(3) Az (1) bekezdés ad), ak), al) alpontjaiban meghatározott ellátások időszakos ellátások (a 

továbbiakban időszakos ellátások). 
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2. Értelmező rendelkezések 

 

3. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) közműszolgáltató: víziközmű-szolgáltatást, szénhidrogén-ellátást, távhőszolgáltatást, 

villamosenergia-szolgáltatást, hulladékszállítást, kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

biztosító szolgáltató; 

b) a lakcím meghatározása szempontjából a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

illetőleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás 

adatai irányadók; 

c) lakóhely: az Nytv. szerinti közhiteles nyilvántartásban rögzített lakóhely; 

d) tartózkodási hely: az Nytv. szerinti közhiteles nyilvántartásban rögzített tartózkodási 

hely; 

e) lakcím: a személyi-és lakcímadatot tartalmazó közhiteles nyilvántartásban rögzített 

lakóhelynek, illetve tartózkodási helynek a címe; 

f) önrész: az adós által vállalt befizetési összeg, melynek nagysága megegyezik a kezelt 

adósság mértéke és az adósságcsökkentési támogatás összegének különbözetével; 

g) gyermeket egyedül nevelő szülő: az az egyedülálló személy, aki e minőségére 

tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi 

pótlékra jogosult; 

h) rendkívüli Vis Maior kár: előre nem látható és el nem hárítható külső ok, különösen a 

súlyos (szélvihar, tűzkár, hókár, robbanás, ingatlanban történő csőtörésből fakadó kár 

okán bekövetkezett) eseményt kell érteni; 

i) veszélyhelyzet: Magyarország Alaptörvénye 53. cikkében és a további vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott és azzal összhangban kihirdetett veszélyhelyzet. 

j) vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban 

Szja. tv.) 3. §17. pontja szerinti egyéni vállalkozó; 

k) őstermelő: az Szja. tv. 3. § 18. pont szerinti mezőgazdasági őstermelő. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-nak 

rendelkezései az irányadóak. 

 

4. § (1) Ahol e rendelet méltányossági döntési jogosultságot biztosít, a döntés meghozatala 

előtt az alábbi szempontokat kell mérlegelni: 

a) az érintett és családja szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetét, a család egy főre jutó havi 

jövedelmének összegét, 

b) tartós betegségét és folyamatos szakorvosi kezelés alatt állását, illetve tartós betegségét, 

vagy fogyatékos gyermek nevelését, 

c) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegségét, balesete miatt 

végzett ápolását, gondozását és ezen okból kérelmező 30 egymást követő napot 

meghaladóan táppénz igénybevételét, 

d) kérelmezőt és családját szociális krízis sújtotta és az eset összes körülményét mérlegelve az 

ellátás hiánya a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetné. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása a b) pont esetében a magasabb 

összegű családi pótlékban, vagy a fogyatékossági támogatásban, vagy a gondozott személy 

után nyújtott ápolási díjban való részesülésről szóló igazolással, a c) pont esetében a kórházi 

kezelési zárójelentés és kérelmező nyilatkozata a munkavégzési kötelezettség teljesítésének 

akadályozásáról, a táppénz igénybevételének igazolásával, a d) pont esetében a krízishelyzet 

igazolásáról szóló dokumentummal, vagy egyéb nyilatkozattal igazolható.  

 

II. fejezet 

 

Eljárási szabályok 
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3. Általános eljárási és hatásköri szabályok 

 

5. § Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatáskörök jogosultja 

az Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendeletében megjelölt szerve (a 

továbbiakban: ellátást megállapító szerv). 

 

4. A szociális ellátások közös szabályai 

 

6. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó – kivéve a rendkívüli települési 

támogatás, mely hivatalból is indítható – kérelmet az ügyfél az igénylésre rendszeresített 

nyomtatvány, továbbá a jogosultság megállapításához szükséges nyilatkozatok, igazolások 

csatolásával Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Ügyfélszolgálati Irodáin (1239 Budapest, Hősök tere 

12., 1237 Budapest, Újtelep út 2. ) nyújthatja be személyesen hivatali időben, vagy küldheti el 

1239 Budapest Hősök tere 12. címre postán, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény által szabályozott elektronikus úton 

juttathatja el. 

(2) Az e rendeletben meghatározott valamennyi szociális ellátás iránti kérelemhez – ha e 

rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik- a jogosultság megállapításához, 

illetve a jogosultság fennállásának felülvizsgálatához (a továbbiakban együtt kérelem) 

szükséges: 

a) a kérelmező és családtagjai a kérelem benyújtását megelőző hónap – nem vállalkozásból, 

illetve őstermelői tevékenységből származó - rendszeres jövedelméről kiállított igazolások; 

b) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat; 

c) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, 

adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről szóló Nemzeti Adó-és Vámhivatal által 

kiállított igazolás, valamint a tárgyévben elért jövedelemről szóló nyilatkozat; 

d) álláskeresési ellátás esetén a foglalkoztatási hatóság megállapító határozata, és a kérelem 

benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat; 

e) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 

együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 

nyilatkozat és a foglalkoztatási hatóság igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 

ellátásban nem részesül; 

f) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását 

megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, valamint a tárgyévi összegre vonatkozó 

nyugdíjösszesítő; 

g) gyermektartásdíj összegének igazolására a gyermektartásdíjról rendelkező vagy a szülők 

egyezségét jóváhagyó bírósági döntés, gyámhatósági jegyzőkönyv, amennyiben nem a 

megállapított összegben kerül folyósításra a gyermektartásdíj a havi kifizetést igazoló 

szelvény, bankszámlakivonat vagy a gyermeket nevelő és a különélő szülő együttes 

nyilatkozata a gyermektartás átadott havi összegére vonatkozóan; 

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági döntés, vagy a 

gyermekelhelyezésről szóló gyámhatósági okirat vagy gyermektartásdíjról szóló szülői 

egyezségről kiállított irat; 

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhatóság határozata; 

j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás; 

k) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata; 

l) Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala által megállapított ellátások 

esetén (ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka) ezen hatóság által kiadott, az 

ellátás folyósításáról, illetve annak összegéről szóló igazolás; 

m) a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás; 
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n) szünetelő vállalkozás esetén a szünetelést igazoló dokumentum. 

 

7. § (1) A kérelmező szociális körülményeinek vizsgálata céljából környezettanulmányt kell 

készíteni, ha a benyújtott okiratok vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján a szociális 

rászorultság tekintetében kétely merül fel. 

(2) Amennyiben a kérelmező a jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat az 

ellátást megállapító szerv felhívása ellenére, az abban meghatározott időpontig nem bocsátja 

rendelkezésre, illetve a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, vagy egyéb 

módon akadályozza a tényállás tisztázását, az ellátást megállapító szerv megszünteti az 

eljárást vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

 

8. § (1) A rendszeres pénzbeli ellátások- ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától visszamenőleg illetik meg a jogosultat a teljes hónapra. 

(2) A rendszeres ellátások – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – 12 hónap időtartamra 

kerülnek megállapításra. A rendszeres ellátások iránti kérelem a fennálló jogosultság 

időtartama alatt, annak lejártát megelőző hónapban nyújtható be. Az új jogosultság kezdő 

időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani. 

(3) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli szociális ellátásokat postai úton, vagy 

folyószámlára történő utalással kell teljesíteni.  

(4) A pénzbeli ellátás - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - abban az esetben fizethető ki 

házipénztárból, ha a kérelmező a megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül nem kapta meg a megállapított összeget és az igazoltan visszaérkezett a Polgármesteri 

Hivatalba. 

(5) A rendszeres pénzbeli ellátások havi összege minden hónap 10. napjáig kerül folyósításra 

a jogosult, illetve – e rendeletben szabályozott egyes ellátások esetén – a közüzemi szolgáltató 

felé, az ellátást megállapító szerv végleges döntése alapján. Az ellátások folyósításáról a 

Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(6) Az e rendeletben meghatározott valamennyi szociális ellátásnál abban az esetben, ha a 

kérelmező és családtagja által benyújtott nyugdíj, illetve jövedelmigazolás valutában van 

megállapítva, az átszámításnál a kérelem elbírálásának napján a Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott napi árfolyam összegét kell figyelembe venni. 

(7) A kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a Polgármester az e rendeletben foglalt 

pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek megtartása mellett a támogatás 

formáját és a juttatás módját megváltoztathatja. 

 

9. § (1) Az e rendelet szerinti ellátásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos eljárás, 

illetve az ellátások folyósítása alatt a kérelmező, a jogosult, valamint az ellátást megállapító 

szerv, illetve az egyes ellátási formánál meghatározott egyéb szervek kölcsönösen 

együttműködnek. 

(2) Az Önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeiről e rendeletben meghatározott 

ellátás esetében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye (a továbbiakban: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) útján 

gondoskodik. 

(3) Amennyiben e rendelet az ellátáshoz fűződő jogosultság feltételeként határozza meg a 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel való megállapodás megkötését, úgy a kérelmező az 

ellátást megállapító szerv határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles 

felkeresni a Szociális és Gyermekjóléti Intézményt és aláírni az együttműködésre vonatkozó 

megállapodást. 

(4) Amennyiben a jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást 

megállapító szerv az ellátás folyósítását megszünteti. 

(5) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíteni az ellátást megállapító szervet. 
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10. § (1) A jogosultság megszűnése esetében az ellátást megállapító szerv az ellátás 

folyósítását megszünteti. A megszüntetés dátuma – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a 

hónap utolsó napja, az okot adó körülmény bekövetkezésének hónapjában. 

(2) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra való jogosultság – az egyes ellátások 

vonatkozásában e rendeletben meghatározott megszűnési okok mellett – megszűnik, 

amennyiben a jogosult 

a) elhunyt; 

b) nem rendelkezik a 1. § (1) bekezdése szerint meghatározott lakcímmel vagy ott 

életvitelszerűen nem tartózkodik; 

c) esetében az egy főre jutó jövedelem az egyes ellátási formáknál meghatározott 

jövedelemhatárt túllépi, vagy a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő vagyonra tesz 

szert, ha ez az eljárás megállapításának feltétele volt. 

(3) Amennyiben a jogosultság a jogosult halála miatt szűnik meg, a fel nem vett ellátást a vele 

közös háztartásban együtt élő házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, és 

testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. 

 

11. § Nem állapítható meg a pénzbeli, a természetbeni ellátás amennyiben a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónapon belül a kérelmezőt vagy a vele együtt élő családtagot a 

foglalkoztatási hatóság- kérelmezőnek vagy a családtagnak felróható okból - törölt az 

álláskeresők nyilvántartásából. 

 

12. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy megsértésével nyújtott 

szociális ellátást meg kell szüntetni és a rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell: 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 

b) a természetbeni ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték 

megfizetésére.  

(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítésének 

elrendelése esetén a visszafizetést az ellátást megállapító szerv méltányosságból, kérelem 

alapján elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, melynek időtartama 

nem lehet hosszabb 12 hónapnál. 

(3) Amennyiben a kötelezett az (1) és (2) bekezdésében írottak teljesítésére részletfizetési 

kedvezményben részesül – melynek folyamatosan eleget tesz – a részletfizetés ideje alatt 

részesülhet az e rendelet hatálya alá tartozó ellátásokban. 

 

 

      III. Fejezet 

 

        Pénzbeli ellátások 

 

5. Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása 

 

13. § (1) A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása (a továbbiakban: súlyosan 

fogyatékos személyek támogatása) a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT 

rendelet alapján rokkantsági járadékban részesülő személyek rendszeres pénzbeli ellátása.  

(2) A súlyosan fogyatékos személyek támogatása iránti kérelem az Önkormányzat által erre a 

célra rendszersített formanyomtatványon nyújtható be. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a tárgyév elején, a folyósító szerv által a rokkantsági járadék 

összegéről küldött tájékoztatót, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi – rokkantsági 

járadék folyósításáról szóló – igazolószelvényt vagy bankszámlakivonatot, valamint a 

jövedelemigazolást. 

 

14. § A súlyosan fogyatékos személyek támogatásának mértéke havi 15.000,- forint. 

 

15. § Súlyosan fogyatékos személyek támogatására jogosult  
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a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a kérelmező továbbá 

családtagjai a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek, 

b) aki egyedül élő vagy egyedülálló és a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, és a kérelmező továbbá családtagjai az 

Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek. 

 

16. § Nem állapítható meg a súlyosan fogyatékos személyek támogatására való jogosultság, 

illetve – a 10. § (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl – a már megállapított ellátást 

meg kell szüntetni annak, akinek a rokkantsági járadékra való jogosultsága megszűnik. 

 

6. Helyi gyermeknevelési települési támogatás 

 

17. § (1) A helyi gyermeknevelési települési támogatás (a továbbiakban: helyi 

gyermeknevelési támogatás) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek családi 

környezetben történő ellátásának elősegítése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás. 

(2) A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. 

(3) A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a magasabb összegű 

családi pótlékra való jogosultságról szóló végleges határozatot, az érvényes szakorvosi 

igazolást a tartós betegség, súlyos fogyatékosság fennállásáról (a továbbiakban: szakorvosi 

igazolás), valamint a jövedelemigazolást. 

 

18.§ (1) Helyi gyermeknevelési támogatás annak a gyermeknek a jogosultsága alapján 

állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg, magasabb összegű 

családi pótlékban részesül és a kérelmező, továbbá családtagjai a Szt. 4. § (1) bekezdés b) 

pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek. 

(2) Amennyiben a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegség vagy fogyatékosság 

felülvizsgálata 12 hónapon belül esedékes, úgy a jogosultságot a felülvizsgálat hónapjának 

utolsó napjáig kell megállapítani. 

 

19. § A helyi gyermeknevelési támogatás havi összege: 15.000,- forint 

 

20. § (1) Nem állapítható meg a helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság, illetve – 

a 10. § (2) bekezdésben meghatározott eseteken túl – a már megállapított ellátást meg kell 

szüntetni, ha 

a) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnik, 

b) a gyermek nagykorúvá válik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a helyi gyermeknevelési támogatás 

folyósítása a tárgyhónap végével kerül megszüntetésre. 

 

7. Egészségügyi települési támogatás 

 

21. § (1) Az egészségügyi települési támogatás (a továbbiakban: egészségügyi támogatás) a 

szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás. 

(2) Az egészségügyi támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról szóló háziorvosi, vagy 

kezelő orvosi igazolás alapján a gyógyszertár által harminc napnál nem régebben beárazott 
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gyógyító ellátás költségeire vonatkozó igazolást, és alanyi vagy normatív jogcímen történő 

közgyógyellátásra vonatkozó kérelem elutasításáról szóló végleges határozatot, valamint a 

jövedelemigazolást. 

 

22. § Az egészségügyi támogatás havi összege 10.000,- forint. 

 

23. § (1) Egészségügyi támogatásra jogosult az, akinek rendszeres gyógyító ellátásának 

költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni és 

alanyi vagy normatív közgyógyellátásban nem részesül, illetve ez irányú kérelme az illetékes 

szerv által elutasításra került. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a rendszeres gyógyító ellátás költségei akkor 

veszélyeztetik a létfenntartást, ha a havi rendszeres gyógyszerköltség meghaladja az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének 340 %-

át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 360 %-át, továbbá a kérelmező, valamint családtagjai 

az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkezik. 

(3) Az ellátást megállapító szerv megvizsgálja, hogy az illetékes szervnél ugyanazon 

kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, 

ideértve a jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást 

is. 

(4) A havi rendszeres gyógyító ellátás költsége igazolható a háziorvos vagy kezelőorvos által 

kiállított javaslat alapján, a gyógyszertár által beárazott gyógyító ellátás költségeire vonatkozó 

igazolással.  

 

24. § Az egészségügyi támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

illeti meg és egy évre kell megállapítani, ha a háziorvos/kezelőorvos által kiadott igazolás a 

betegség/kezelés várható időtartamára vonatkozóan 12 hónapnál rövidebb időszakot határoz 

meg, az egészségügyi támogatást erre az időszakra kell megállapítania azzal, hogy a 

támogatást az igazoláson feltüntetett hónap utolsó napjáig kell megállapítani. 

 

25. § Nem állapítható meg az egészségügyi támogatásra való jogosultság, illetve – a 10. § (2) 

bekezdésén meghatározott eseteken kívül – a már megállapított ellátást meg kell szüntetni 

annak, aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásban részesül. 

 

8. Átmeneti jövedelempótló támogatás 

 

26. § (1) Az átmeneti jövedelempótló támogatásra jogosult az az aktív korú kérelmező, akinek 

saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, munkavégzésre irányúló 

jogviszonnyal és jövedelemmel nem rendelkezik és regisztrált munkanélküli. 

(2) A (1) bek. alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a kérelmező családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, és a kérelmező, továbbá családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti vagyonnal nem rendelkeznek. 

(3) Az átmeneti jövedelempótló támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. 

(4) Az átmeneti jövedelempótló támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 90 %-a. 

(5) A kérelmező az átmeneti jövedelempótló támogatásra jogosult az új munkaviszony 

létesítéséig, de legfeljebb 6 hónapig. 

(6) Az átmeneti jövedelempótló támogatás a jogosultat a kérelem benyújtásának napjától illeti 

meg azzal, hogy a jogosultság lejáratát követő 48 hónapon belül új kérelem benyújtására 

nincs lehetőség.  

(7) Ha az átmeneti jövedelempótló támogatás nem a hónap első napjától jár, annak összege az 

egy havi összeg harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. 
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(8) Az átmeneti jövedelempótló támogatásra jogosult kérelmező köteles a jogosultság 

feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül értesíteni az 

ellátást megállapító szervet. 

 

27. § A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a foglalkoztatási hatóság döntését, 

b) család jövedelmigazolását, 

c) 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolást. 

 

28. § Nem jogosult átmeneti jövedelempótló támogatásra, aki rendszeres pénzbeli ellátásban 

részesül. 

 

9. Beiskolázási települési támogatás 

 

29. § (1) A beiskolázási települési támogatás (a továbbiakban: beiskolázási támogatás) az 

iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások mérséklését célzó pénzbeli ellátás.  

(2) A beiskolázási támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon nyújtható be, minden év június 15. és augusztus 31. napja között. 

(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez, amennyiben a gyermek betöltötte a 16. 

életévét, csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint 

fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, valamint a jövedelemigazolást.  

 

30. § A beiskolázási támogatás mértéke gyermekenként, egyszeri 15.000,- forint. 

 

31. § Beiskolázási támogatásra jogosult az a 

a) nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, 

a. b) nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. 

életévének betöltéséig, 

c) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. 

életévének betöltéséig, 

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 

egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem 

haladja meg. 

 

 

10. Születési települési támogatás 

 

32. § (1) A születési települési támogatás (a továbbiakban: születési támogatás) az újszülött 

gyermeket saját családjukban nevelők részére, kiadásaik mérsékléséhez nyújtott egyszeri 

pénzbeli ellátás. 

(2) A születési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon nyújtható be, a gyermek születésének napjától számított 120 napon 

belül. E határidőn túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítani. 

(3) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, valamint a jövedelemigazolást. A 34. § (1) bekezdés b) pont fennállása 

esetén az érintett ingatlan adásvételi szerződését, birtokba adásról szóló jegyzőkönyvet, 

öröklés esetén a teljes hatályú, jogerős hagyatékátadó végzést és mindkét esetben a tulajdoni 

lapot. 

 

33. § A születési támogatás mértéke egyszeri 50.000,- forint gyermekenként. 

 

34. § (1) Születési támogatásra az a szülő vagy törvényes képviselő (a továbbiakban: 

törvényes képviselő ) kérelmező jogosult, aki 
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a) az 1. § (1) bekezdés szerinti lakcímmel, legalább 2 éve rendelkezik és ott 

életvitelszerűen tartózkodik, vagy 

b)  2 éven belül az önkormányzat közigazgatási területén lakóingatlant vásárolt, vagy 

öröklés útján szerzett és az 1. § (1) bekezdés szerint a szerzéstől vagy a birtokba 

adástól számítottan 120 napon belül lakcímet létesített és életvitelszerűen ott 

tartózkodik. 

c) A kérelem benyújtásának idején a család összes tagjának lakcímmel kell rendelkeznie 

az Önkormányzat közigazgatási területén. 

(2) A jogosultság további feltétele, hogy az újszülött gyermeket gondozó családban 

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

legkisebb összegének tízszeresét és 

b) a törvényes képviselő saját maga, vagy házastársa, illetve élettársa a kérelem 

benyújtását közvetlenül megelőző 2 éven belül legalább 250 nap munkaviszonyt vagy 

nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokra vonatkozó hallgatói jogviszonyt, vagy 

előbbiek kombinációját igazolja. 

 

 

11. Idős korú személyek települési támogatása 

 

35. § (1) Az idős korú személyek települési támogatása (a továbbiakban: idős korú 

személyek támogatása) a szociálisan rászorult idős kort megélt személyek mindennapjainak 

megkönnyítésére nyújtott egyszeri pénzbeli ellátás. 

(2) Az idős korú személyek támogatása iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, minden év szeptember 1. napja és 

november 30. napja között. 

(3) Az idős korú személyek támogatása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást. 

 

36. § Az idős korú személyek támogatásának mértéke egyszeri 10000,- forint évente. 

 

37. § Az idős korú személyek támogatására az a kérelmező jogosult, aki 

a) az 1. § (1) bekezdés lakcímmel legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen 

tartózkodik,  

b) a kérelem benyújtásának évében a 75. életévét betölti, illetve betöltötte és  

c) jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

húszsorosát. 

 

 

12. Temetési települési támogatás 

 

38. § (1) A temetési települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) a 

szociálisan rászorult személyek részére, hozzátartozóik eltemetésére fordított költségeik 

mérsékléséhez nyújtott pénzbeli ellátás. 

(2) A temetési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon nyújtható be, a hozzátartozó elhalálozásának napjától számított 120 

napon belül. E határidőn túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítani. 

(3) A temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a 

kérelmező nevére szóló eltemetés költségeire vonatkozó számlákat, valamint a 

jövedelemigazolást. 

(4) A temetési támogatás összege 

a) koporsós temetés esetén 100.000.- forint; 

b) alap hamvasztás (hamvak hazavitele) esetén 30.000.- forint; 

c) hamvasztás és a temetkezési közszolgáltatók által biztosított teljeskörű kegyeleti 

szolgáltatás igénybevétele esetén 50.000.- forint. 
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(5) Temetési támogatásra az eltemető kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg 

a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át, 

b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 800 %-át.  

(6) A (4) bekezdés szerinti temetési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a temetés 

összköltsége nem haladja meg a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által adott évre kiadott 

legolcsóbb temetés költségének kétszeresét. A támogatás összege legfeljebb az igazolt 

temetési költség összegéig terjedhet. 

 

 

13. Rendkívüli települési támogatás 

 

39. § (1) Az Szt. 45. § (4)-(6) bekezdésekben foglalt rendelkezésekre figyelemmel rendkívüli 

települési támogatást (a továbbiakban: rendkívüli támogatást) kell nyújtani, eseti jelleggel, 

azon kérelmező részére, aki egy előre nem látható esemény miatt, időszakosan vagy tartósan 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) A rendkívüli támogatás igénylésére vonatkozó kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. 

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő vagy 

egyedülálló kérelmező esetén 350 %-át nem haladja meg. 

(4) A rendkívüli települési támogatás összege az igénylő és a vele közös háztartásban élő 

családtagjai számára az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 

(5) A rendkívüli települési támogatás méltányosságból abban az esetben állapítható meg, ha a 

kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedülálló vagy egyedül élő esetében az 

öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 550 %-át nem haladja meg. 

(6) Méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal 

gyakorolható. 

(7) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára 30 napon belül 

ismételten benyújtott kérelmére, vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési 

támogatás nem állapítható meg. 

(8) Az ellátást megállapító szerv a rendkívüli támogatás felhasználásának ellenőrzése 

keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, jegyzőkönyvek stb.) 

becsatolására hívhatja fel a jogosultat a tényállás tisztázása érdekében. 

 

 

14. Oltási támogatás 

40. § (1) Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló pneumococcus baktérium 

elleni oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat teljes vételárának költségét támogatja a 0-18. életév 

közötti gyermek, illetve a 65. életévet betöltött személy esetén, amennyiben a rendelet 

hatálybalépését követően védőoltásban részesül, ha 

a) a szülő, törvényes képviselő, illetve a 65. életévet betöltött kérelmező az 1. § (1) 

bekezdés szerinti lakcímmel legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen 

tartózkodik, 

b) a szülő, törvényes képviselő, illetve a 65. életévet betöltött kérelmező családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén 350 %-át nem haladja meg, 

c) a szülő, törvényes képviselő, illetve a 65. életévet betöltött kérelmező igazolja a 

háziorvos által kiállított okirattal az oltóanyag beadását, 
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d) a szülő, törvényes képviselő, illetve a 65. életévet betöltött kérelmező csatolja a 

kérelemhez a gyógyszertári kérelmező nevére szóló számlát (a továbbiakban 

gyógyszertári számla) az oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat ellenértékének 

megfizetéséről és 

e) a támogatás megállapítását az oltás, illetve oltás sorozat beadását követő 60 napon 

belül kérte. 

 

(2) A támogatás mértéke az oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat térítési díja, a gyógyszertári 

számla alapján kifizetett összeg. 

(3) A pneumococcus elleni védőoltás támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a 

célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. 

 

 

15. Pandémiás települési támogatás 

 

41. § (1) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány 

megelőzése, magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet ideje alatt, a pandémiás települési támogatás (a továbbiakban pandémiás 

támogatás) azon személy részére állapítható meg, aki az 1. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján lakcímmel rendelkezik, és ott legalább 1 éve életvitelszerűen lakik, valamint az adott 

veszélyhelyzeti állapot kihirdetését megelőzően egybefüggően legalább 6 hónapig tartó, teljes 

napi munkaidőben foglalkozatott munkaviszonya megszűnt és emiatt létfenntartása veszélybe 

került. 

(2) A pandémiás támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

(3) A pandémiás támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszerese. 

(4) A (1) bekezdés szerinti kérelmező a pandémiás támogatásra a kérelem benyújtásának 

napjától az új munkaviszony létesítéséig, de legfeljebb 6 hónapig jogosult. 

(5) Ha a pandémiás támogatás nem a hónap első napjától jár, annak összege az egy havi 

összeg harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. 

(6) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a kérelmező munkáltatójának igazolását, hogy munkaviszonya az elrendelt 

veszélyhelyzetet követően szűnt meg, 

b) foglalkoztatási hatóság az 1991. évi IV. törvényben foglaltak szerint álláskeresési 

járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély kérelmet elutasító határozatát, 

c) a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres 

jövedelméről kiállított igazolásokat, a jogszabály által előírt és a jogosultság 

megállapításához szükséges egyéb nyilatkozatot és igazolást. 

(6) A pandémiás támogatás családonként csak egy személy részére állapítható meg. 

(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező, amennyiben új munkaviszonyt létesít, köteles azt 

írásban, a munkaszerződés megkötését követő 8 napon belül az ellátást megállapító szervnek 

bejelenteni. 

(8) A pandémiás támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon nyújtható be. 

 

 

16. Internet támogatás 

 

42. § (1) A kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt internet támogatást az Önkormányzat 

jegyzője által végleges határozattal megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult személy részére lehet – kérelmére - megállapítani. 

(2) A jogosultság abban az esetben állapítható meg, amennyiben a kérelmező családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 145%-át.  
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(3) Az internet támogatás mértéke havonta az internet-előfizetés havi díjának 100 %-a, de 

legfeljebb 5.000,- forint. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a szolgáltatóval a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy a vele 

közös háztartásban élő hozzátartozó nevére internet szolgáltatásra megkötött 

szerződést és a kérelem benyújtását megelőző hónap internet-előfizetési számláját, 

b) amennyiben a gyermek betöltötte a 16. életévét csatolni kell az oktatási intézmény 

igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói 

jogviszonyról, valamint a család jövedelemigazolását. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelmező az internet támogatásra a kérelem benyújtása 

hónapjának első napjától a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének hónapja utolsó napjáig 

jogosult. 

(6) Az internet támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon nyújtható be. 

 

 

17. Rendkívüli Vis Maior települési támogatás 

 

43. § (1) Rendkívüli Vis Maior települési támogatás (a továbbiakban Vis Maior támogatás) 

iránti kérelem nyújtható be, ha az Önkormányzat közigazgatási területén az előre nem látható 

és el nem hárítható külső okként kárt szenvedett önkormányzati és magántulajdon olyan 

mértékben károsodott, ami azonnali helyreállítást igényel. 

(2) A Vis Maior támogatásra jogosult az a kérelmező, aki az Önkormányzat közigazgatási 

területén az 1. § (1) bekezdés szerinti lakcímmel rendelkezik vagy lakcímmel nem 

rendelkezik, de igazolható módon legalább három hónapja a rendkívüli vis maiorral érintett 

ingatlanban életvitelszerűen tartózkodik. 

(3) A kérelem a káresemény bekövetkeztétől számított 5 napon belül nyújtható be. 

(4) A Vis Maior támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 

500 %-át, egyedülálló vagy egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 

legkisebb összegének 550 %-át nem haladja meg. 

(5) A kérelemhez mellékelni kell: 

a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres 

jövedelméről kiállított igazolásokat, a jogszabály által előírt és a jogosultság megállapításához 

szükséges egyéb nyilatkozatot és igazolást. 

Amennyiben az igazolásokat a károsult csak aránytalanul nehezen tudja beszerezni, 

nyilatkozatot tehet a bizonyítani kívánt tényről az iratok utólagos benyújtása, illetve 

hivatalból történő beszerzéséig. 

(6) A Vis Maior támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon nyújtható be. 

(7) A kérelem elbírálásához az ellátást megállapító szerv helyszíni szemlét végez. 

(8) A Vis Maior támogatás mértéke: 

a) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők esetében 200.000,- 

forint egy összegű vissza nem térítendő támogatás, 

b) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel nem rendelkezők, de igazolható 

módon legalább három hónapja a Vis Maiorral érintett ingatlanban életvitelszerűen 

tartózkodók esetében 100.000,- forint egy összegű vissza nem térítendő támogatás. 

(9) A Vis Maior támogatás összege házipénztárból vehető fel.  

(10) A támogatás egy adott naptári évben egy alkalommal adható. 

 

 

IV. Fejezet 

 

Természetbeni ellátások 
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18. Lakásfenntartási települési támogatás 

 

44. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási 

támogatás) a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásával 

kapcsolatos díjához nyújtott rendszeres természetbeni ellátás. 

(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek  

a) a háztartásában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert 

havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20 %-át eléri, de nem haladja meg 

az összjövedelem 60 %-át, továbbá a kérelmező és családtagjai Szt. 4. § (1) b) pont 

szerinti vagyonnal nem rendelkeznek. 

b) az 1. § (1) bekezdés szerint lakcímmel legalább 2 éve rendelkezik és ott 

életvitelszerűen tartózkodik. 

(3) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál az egy háztartásban élőket kell figyelembe 

venni. 

(4) A kérelmező lakásfenntartási támogatással kapcsolatos kérelem benyújtására  

a) bérlő 

b) bérlőtársi 

c) albérlői 

d) tulajdonosi 

e) tulajdonostársi 

f) haszonélvezői 

g) családtagi 

h) szívességi lakáshasználói 

i) bérlőként az állam nevében és javára a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt  

lakóingatlanban lakik 

jogcímek alapján jogosult. 

(5) A lakásfenntartási költséget igazoló kiadások: 

a) lakástulajdon esetén közös költség, 

b) önkormányzati lakás lakbére és 

c) gáz-, áram, víz-és csatornahasználati, szemétszállítási és fűtési díj költsége. 

(6) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, 

július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján 

kell megállapítani. 

(7) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását, 

b) lakásban lakás jogcímét igazoló okiratot, 

c) a lakásfenntartási költségek igazolása az (5)-(6) bek. felsoroltak. 

(8) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első 

napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.  

 

45. § (1) A támogatás mértéke havi 6000,- forint. 

(2) A lakásfenntartási támogatást villamosenergia vagy gázszolgáltató részére kell folyósítani. 

(3) A lakásfenntartási támogatás folyósításával egyidejűleg a jegyző gondoskodik a közüzemi 

szolgáltatókkal kötött szerződésben foglalt adatszolgáltatásról. 

 

46. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy jogosult 

kérelmező részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 

 

19. Adósságkezelési települési támogatás 
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47. § (1) Az adósságkezelési települési támogatás (a továbbiakban: adósságkezelési 

támogatás) a szociálisan hátrányos helyzetbe került, de fizetőkészséget mutató személyek, 

családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése és a folyamatos fizetési 

kötelezettségek teljesítése érdekében biztosított természetbeni támogatás. 

(2) A jogosultság és adósságkezelési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a 

célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. 

(3) Az adósságkezelési támogatás megállapítása két külön döntés meghozatalával történik: 

a) Először a jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani, melyhez 

csatolni kell a lakás nagyságára és komfortfokozatára vonatkozó iratokat, közüzemi 

szolgáltatók által kiállított igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a 

közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, valamint a jövedelemigazolást. 

b) Az adósságkezelési támogatás megállapítására vonatkozó kérelmet a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménnyel való 51. § (1) bekezdés meghatározottak teljesülését 

követően lehet benyújtani.  

(4) A kérelemhez csatolni kell a lakás nagyságára és komfortfokozatára vonatkozó iratokat, 

továbbá a lakhatási jogcímet igazoló dokumentumokat, a közüzemi szolgáltatók által kiállított 

igazolást az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának 

tényéről, valamint a jövedelemigazolást, továbbá amennyiben nappali tagozaton tanuló, 16. 

életévét betöltött személy lakik a háztartásban, akkor csatolni kell az oktatási intézmény 

igazolását a nappali oktatás munkarendje szerinti fennálló tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyról szóló igazolást. 

 

48. § (1) Az adósságkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és 

összege legfeljebb 300.000.- forint, azaz háromszázezer forint lehet. 

(2) Az adósságkezelési támogatás igénylése esetén 25% önrész közüzemi szolgáltatónak 

történő befizetése mellett, 75%-os támogatás állapítható meg. 

 

49. § (1) Adósságkezelési támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a 1. § (1) bekezdés 

szerinti lakcímén legalább 2 éve lakik és ott életvitelszerűen tartózkodik, valamint megfelel a 

50. § által meghatározott feltételeknek. 

(2) Az adósságkezelési támogatással kapcsolatos kérelem benyújtására jogosultak, akik 

a) az önkormányzat tulajdonában álló lakásban bérlőként, bérlőtársként, társbérlőként, 

b) lakás céljára szolgáló ingatlanban tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként, vagy 

előbbiek egyenesági rokonaként, vagy 

c) bérlőként az állam nevében és javára a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt 

lakóingatlanban 

laknak. 

 

50. § (1) Adósságkezelési támogatásra való jogosultság megállapításának további feltételei, 

hogy a kérelmező adóssága meghaladja az 50.000.- forintot, de ne haladja meg a 400.000,- 

forintot a (3) bekezdés szerinti kezelt adósságtípusokból és díjtartozása egy szolgáltatónál 

legalább négy havi, vagy díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták valamint, 

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

mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 350%-át, és neki, 

továbbá családtagjainak az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyona nincs, 

b) a (4) bekezdésben meghatározott lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó 

lakásban lakik. 

(2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál az egy háztartásban élőket kell figyelembe 

venni. 

(3) Az adósságkezelési támogatás vezetékes gázdíj-tartozásra, az áramszolgáltatási 

díjtartozásra, a víz- és csatornahasználati díjtartozásra, a szemétszállítási díjtartozásra, 

önkormányzati lakás esetén a lakbér-tartozásra és a közös költség hátralékra igényelhető. 
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(4) Az (1) b) pontjának alkalmazása szempontjából összkomfortos, komfortos, félkomfortos, 

komfort nélküli lakásminőség ismerhető el, az elismert lakásnagyság pedig az életvitelszerűen 

együtt lakó személyek számától függően az alábbiak szerint értendő: 

a) ha a háztartásban egy személy lakik: legfeljebb   2 lakószoba 

b) ha a háztartásban két személy lakik: legfeljebb  3 lakószoba 

c) ha a háztartásban három - öt személy lakik: legfeljebb  4 lakószoba  

d) ha a háztartásban hat személy lakik: legfeljebb   5 lakószoba 

e) ha hat személynél több lakik a háztartásban, minden további személy után ½ 

lakószoba.  

 

51. § (1) Az adósságkezelési támogatásra jogosult az ellátás folyósításának feltételeként 

legalább egybefüggő 3 hónapos együttműködésre köteles a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménnyel. 

(2) Az adósságkezelési támogatásra jogosult köteles az adósságkezelési támogatásra való 

jogosultságot megállapító határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül személyesen 

felkeresni Szociális és Gyermekjóléti Intézményt, ahol 

a) nyilvántartásba veteti magát, 

b) írásban megállapodik az adósságkezelési tanácsadáson (a továbbiakban: 

adósságkezelési tanácsadás) való részvételről, valamint az egyéni adósságkezelési 

programjáról és teljesíti az abban foglaltakat. 

(3) Az adósságkezelési tanácsadás időtartama az adósságkezelési megállapodás megkötésétől 

indul és a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 12. hónap végéig tart, 

melynek intézményi feltételeiről az Önkormányzat a 9. § (2) bekezdés alapján a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye útján gondoskodik. 

(4) A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a legalább egybefüggő 3 hónapos 

együttműködést követően javaslat megküldésével tájékoztatja az ellátást megállapító szervet 

az adósságkezelési megállapodás végrehajtásáról, illetőleg állást foglal az adósságkezelési 

támogatás megállapítására vonatkozóan. 

(5) Amennyiben a jogosult a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti vagy 

megszegi a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 8 napon belül írásban tájékoztatja az 

ellátást megállapító szervet, aki a 57. § szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. 

 

52.§ (1) Nem részesíthető adósságkezelési szolgáltatásban az adós, akinek  

a) a háztartásában a lakásfenntartás havi költsége meghaladja a háztartás havi összes 

jövedelmének 60 %-át,  

b) a 49. § – 51. §-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek nem felel meg, illetve 

nem teljesíti vagy 

c) a 51. § (4) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény nem javasolja az 

adósságkezelési támogatás megállapítását. 

(2) A 50. § (4) bekezdés a) pontban foglaltaktól eltérően méltányosságból adósságkezelési 

támogatásban részesíthető az önkormányzati bérlakásban élő egyedülálló személy, aki 

vonatkozó lakószobákat meghaladó lakásban lakik, és az önkormányzatnál jelezte kisebb 

lakás iránti igényét. 

(3) Méltányosságból adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető a kérelmező, ha hitelt 

érdemlően igazolja, hogy életkörülményeiben az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem 

benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapon belül méltányolható változás következett be, az 

adósságkezelési támogatás az egyéb feltételek teljesülése esetén méltányosságból 

megállapítható, ha a lakás nagysága egy kategóriával eltér a rá vonatkozó lakásnagyságtól. E 

bekezdés szempontjából méltányolható változásnak tekinthető különösen a hozzátartozó 

halála, a házasság felbontása, az adós nagykorúvá vált gyermekének elköltözése, a munkahely 

elvesztése. 

 

53.§ (1) Adósságkezelési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 

54. § (1) Az adósságkezelési támogatásra jogosult köteles tartozásának a 48.§ (2) bekezdése 

alapján meghatározott százalékát a 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelések 

jogosultja vagy jogosultjai részére egy összegben megfizetni és a megfizetés tényét az ellátást 

megállapító szervnél az adósságkezelési támogatás megállapítására vonatkozó kérelem 

benyújtásánál igazolni. 

(2) Az adósságkezelési támogatásra jogosultságot szerzett kérelmező köteles együttműködni 

az ellátást megállapító szervvel, az adósságkövetelés jogosultjával és a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménnyel. 

 

55.§ Az adósságkezelési támogatásról rendelkező határozatot az ellátást megállapító szerv 

megküldi a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynek, az 50. § (3) bekezdésében 

meghatározott követelések jogosultja vagy jogosultjai részére, a kérelmezőnek, és 

mindazoknak, akikre nézve rendelkezést tartalmaz. 

 

56.§ A megállapított adósságkezelési támogatás 50. § (3) bekezdésében meghatározott 

követelések jogosultja vagy jogosultjai részére egy összegben kerül folyósításra. 

 

57. § (1) Az adósságkezelési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza 

kell téríteni, ha a jogosult 

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 

b) az adósságkezelési tanácsadás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal 

kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget. 

c) 51. § (2) bekezdés b) pont szerinti megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget. 

(2) Ha az adósságkezelési támogatásban részesülő egyedülálló személy az adósságkezelés 

időtartama alatt elhalálozik, az adósságkezelési szolgáltatás megszűnik. 

(3) Ha az adósságkezelési támogatásban részesülő személy lakóhelye megváltozik, az 

adósságkezelési támogatás arányos részét vissza kell fizetni. 

(4) Ugyanazon személy vagy háztartás tagja az adósságkezelési tanácsadás lezárásától – 

ideértve az (1) bekezdésben foglalt eseteket is – 5 éven belül nem részesülhet adósságkezelési 

támogatásban.  

 

 

 

20. Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás 

 

58. § (1) A karácsonyhoz kapcsolódó támogatás (a továbbiakban: karácsonyi csomag) a 

szociálisan rászorult kérelmezők részére nyújtott természetbeni ellátás. 

(2) A karácsonyi csomag igénylésére vonatkozó kérelem az Önkormányzat által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, minden év október 1. napjától október 31. 

napjáig. 

(3) A kérelem elbírálásához csatolni kell a jövedelemigazolást.  

(4) A karácsonyi csomag azon kérelmező részére állapítható meg, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedül 

élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 500 %-át nem haladja meg. 

 

 

21. Köztemetés 

 

59. § (1) A köztemetés elrendelése esetén az Szt. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni. 

(2) A kérelmező részére az ellátást megállapító szerv részletfizetést engedélyezhet, illetve 

részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha 
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a) annak megfizetése, így a vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében 

vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását 

veszélyeztetné vagy 

b) az elhunyt személy, még életében olyan magatartást tanúsított az eltemettetésére 

kötelezett személlyel, illetve annak közeli hozzátartozójával szemben, melynek 

folytán az elhunyt és az eltemettetésre kötelezett kérelmező közötti személyes 

kapcsolat nyilvánvalóan súlyos mértékben megromlott vagy megszakadt (például a 

kötelezett személy vagy közeli hozzátartozója sérelmére elkövetett bűncselekmény, 

tartási kötelezettség elmulasztása, bántalmazása stb). 

 

V. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

60. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépést követően beérkezett kérelmekre kell alkalmazni. 

 

61. § Hatályát veszti 

a)  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a  

pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete, 

b)  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI.18.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 

        Bese Ferenc s.k.                                dr. Szabó Tibor s.k. 

          polgármester                               jegyző 

 

 

 

 

A rendelet-tervezet 2021. november hó ............ napján az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2021. év november hó.........nap 

    A Jegyző nevében eljáró: 

                           Vittmanné Gerencsér Judit  

         osztályvezető - helyettes 

                               Polgármesteri Kabinet 
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