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A szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a települési támogatásról
Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az
önkormányzat anyagi teljesítő képességére figyelemmel a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve
nyújtható, pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, mértékét, valamint
igénybevételük rendjét és garanciáit.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya – a b) – d) pontokbanfoglalt eltérésekkel – kiterjed
a) az Encsencs község közigazgatási területén élő
aa) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
ab) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,
ac) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 6. §ában meghatározott hajléktalan személyekre, figyelemmel az Szt. 4. §(2) bekezdésében foglaltakra
c) az Szt. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott személyekre
d) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldi beutazásáról, magyarországi
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
3. Az ellátások formái
3. §
(1) A képviselő-testület- az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – az alábbi ellátásokat nyújthatja,
illetve nyújtja:
a)települési támogatás
aa) települési gyógyszertámogatás
ab) települési lakhatási támogatás

b) rendkívüli települési támogatás
ba) pénzbeli rendkívüli települési támogatás
bb) természetbeni rendkívüli települési támogatás
c) köztemetés.
(2) A képviselő-testület a jelen rendeletben meghatározott települési támogatásokkal kapcsolatos hatásköreit a
polgármesterre ruházza át.
4. Eljárási rendelkezések
4. §
(1)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásra irányuló eljárás a kérelmező, vagy a törvényes
képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmező) írásbeli kérelmére – a jogosultság
megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, okmányok csatolásával - indul. A
kérelmeket az Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatalban (4374 Encsencs, Fő utca 31., a továbbiakban:
Hivatal) kell előterjeszteni a Hivatal által e célra rendszeresítettformanyomtatványon.
(2) Ha az adott szociális ellátásra való jogosultság elbíráláshoz e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni,
jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást, akkor ezek tekintetében a
jövedelemszámításnál irányadó az Szt. 10. § (2) és (4) bekezdése.
(3) A jövedelem igazolható:
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolással. Amennyiben az adott
hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét
a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni;
b) álláskeresési támogatás esetén a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége által kiállított igazolással;
c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén, a nyugdíjfolyósító igazgatóság által a tárgyév elején
megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a
nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;
d) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított
igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt
időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett
nyilatkozatával;
e) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.) és a
szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj
megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal
határozatával;
f) a járási hivatalmunkaügyi kirendeltségének igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és
nagykorú családtagja regisztrált álláskereső és támogatásban nem részesül;
g) az a)-f) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással.
(4) A családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot hivatalból az
államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból kell közvetlen lekérdezéssel átvenni.
(5) A benyújtott kérelem, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján az ellátást megállapító Hivatal a
kérelmező lakó- illetve tartózkodási helyén helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatokat, megállapításokat jegyzőkönyvben rögzítheti.
(6) A jövedelem-és vagyonnyilatkozat csak akkor mellőzhető, ha azok elkészítésének késedelme a rászoruló
életét, testi épségét veszélyeztetné.
(7) Az e rendeletben meghatározott egyes támogatások igényléséhez a jövedelem és vagyonnyilatkozat mellett
a következő dokumentumok, igazolások szükségesek:
a)a települési lakhatási támogatás eseténa lakásban tartózkodás jogcímének hitelt érdemlő igazolása,
b) települési gyógyszertámogatás esetén:

ba) a háziorvos igazolása a havi rendszeres gyógyszer szükségletről
bb) a gyógyszerész igazolása a havi gyógyszerköltségről
c) rendkívüli települési támogatás esetén:
ca) gyógyszertámogatásnál a gyógyszerész igazolása a háziorvos által felírt gyógyszerek áráról,
cb) temetési támogatásnál a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli
hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példánya és az elhunyt személy halotti anyakönyvi
kivonata.
(8) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési gyógyszertámogatás és a települési lakhatási
támogatása kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(9) A kérelmezőnek nem állapítható meg települési lakhatási és települési gyógyszertámogatás, ha
a) önmagáért és családjáért, valamint a helyi közösségért nem visel felelősséget (rendszeresen ő vagy a vele
együtt élő hozzátartozója dohányzik, alkoholt, kábító hatású szert fogyaszt, egynél több telefont használ,
digitális televízió előfizetéssel rendelkezik, a község lakosságát garázda magatartásával zavarja, a község
lakosságának vagy az önkormányzatnak szándékosan kárt okoz)
b) az általa életvitelszerűen lakott ingatlannal kapcsolatban:
ba) a lakás, vagy ház kerítésén kívül az útig terjedő közterületen lévő árkot, nyitott csatornát, folyókát,
átereszt nem tartja tisztán, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról nem gondoskodik,
bb) a lakás, vagy ház kerítésén kívül a közterületen a járdát és a közterületet nem tartja tisztán, télen a
járda síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,
bc) a lakáshoz, vagy házhoz tartozó udvar és kert területének teljes egészét nem tartja művelt állapotban,
bd) a lakás, vagy ház állagának megőrzéséről és rendeltetésszerű használhatóságáról, valamint higiénikus
állapotának biztosításáról nem gondoskodik,
be) a szilárd hulladékszállítást, mint közszolgáltatást nem veszi igénybe,
bf) az általa tartott eb veszettség elleni kötelező védőoltásáról, transzponderrel (chip) történő
megjelöléséről, valamint az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási, bejelentési kötelezettségéről nem
gondoskodik, az ebet(ebeket) kóborolni hagyja, tartásáról nem megfelelően gondoskodik.
(10) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt.,a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Pr.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban:Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
5. §
(1) A megállapított pénzbeli ellátásokat a Hivatal pénzügyi szerve folyósítja az alábbiak szerint:
a) a települési gyógyszertámogatás esetében a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a kérelmező részére,
b) atelepülési lakhatási támogatás esetében a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a kérelmező részére,
c) az egyéb pénzellátásokat a döntést követő nyolc napon belül, létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően azonnal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások kifizetése – az ügyfél kérése szerint – történhet lakossági
folyószámlára való átutalással is.

6. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
6. §
Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el,a megtérítés összegét,
illetve pénzegyenértékét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné –
méltányosságból

a) csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében a 150%-át,
b) az összeg részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

II. Fejezet
Települési támogatás
7. Települési gyógyszertámogatás
7. §
(1) A települési gyógyszertámogatása szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
(2) Települési gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, egyedülálló
személy esetében a 300%-át és az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke eléri, vagy meghaladja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, feltéve, hogy
a) a kérelmező közgyógyellátási igazolvánnyal és
b) a kérelmező és családja az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.
(3) A támogatás összege az igazolt havi gyógyszerköltség 50%-a, de legfeljebb 2500 forint,azzal, hogy a
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(4) A rendszeres gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legfeljebb 12 hónapra lehet
megállapítani.
8. Települési lakhatási támogatás
8. §
(1) A települési lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség vagy a lakáshoz tartozó ingatlan fenntartásával, művelésével
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A képviselő-testület a tüzelőanyag (tűzifa) és az ingatlan művelési költségeihez települési támogatást
nyújthat annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) Támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye valamely
közszolgáltatási szerződésben (villanyáram, víz, gáz, csatorna, szemétszállítás stb.) szereplő felhasználási hellyel
megegyezik.
(4) Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott lakhatási támogatás annak a személynek, akinekaz
Szt. 2015. február 28. napján hatályos 38. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak alapján megállapított
lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága fennáll.
(5) A támogatás összege 2500 Ft/hó.
(6) A települési lakhatási támogatást legfeljebb egy évre, de legfeljebb a tárgyévet követő év január 31.
napjáig lehet megállapítani és kizárólag tűzifa beszerzéséreilletve évente egy alkalommal a lakáshoz tartozó
ingatlan művelésére lehet fordítani az önkormányzat által meghatározott módon.
(7) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.

9. Rendkívüli települési támogatás
9. §
(1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hirtelen
fellépő és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,
b) lakhatást biztosító épületet elpusztító vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (különösen
tűz, szél- illetve hóvihar, belvíz, más természeti, időjárási károsító hatás), vagy meghibásodás (különösen
csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás),
c) bűncselekmény vagy szabálysértés (különösen rablás, lopás, betörés) következtében elszenvedett
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
d) a gyermek 5 egymást követő napot meghaladó kórházi kezelésre szorul,
e) a gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó táppénzt vesz igénybe,
f) a gyermek betegsége miatt a társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati segédeszköz
használatára szorul, közgyógyellátásra és egyéb szociális ellátásra (pl.: emelt összegű családi pótlék, ápolási díj.
stb.) nem jogosult,
g) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála esetén az árvaellátás megállapításáig.
(3) Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen:
a) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),
b) gyógyászati segédeszközök beszerzése.
10.Pénzbeli rendkívüli települési támogatás
10. §
(1) Pénzbeli rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, vagy
egyedülállóként kiskorú gyermeket nevelő esetén a 250%-át.
(2) Pénzbeli rendkívüli települési támogatás féléventeszemélyenként egy alkalommal állapítható meg.
(3) A támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az 5000 forintot, egész évben a 10000 forintot.
(4) A létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények
megszüntetése érdekébenaz (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a döntéshozó eltérhet.
(5) Elhunyt helyi lakos helyi temetése esetén a temetési költségek megfizetéséhez pénzbeli rendkívüli
települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének300%-át és
a) az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt köteles, vagy
b) aki tartásra köteles volt, azonban a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.
(6) A temetési támogatás összege 15000 forint.
(7) A temetési támogatás iránti kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától
számított 60 napon belül lehet benyújtani.
(8) A téli tüzelő beszerzéséhez pénzbeli rendkívüli települési támogatásként tűzifa támogatás állapítható meg
annak a személynek évente egy alkalommal legfeljebb 10.000 Ft összegben, aki megfelel a 10. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek feltéve, hogy természetbeni tűzifa támogatásban nem részesült.

(9) Az önkormányzat minden év december hónapban – a költségvetés lehetőségei függvényében - 2000 forint
értékű ajándék támogatásban részesíti a tárgyévben a 60. életévét betöltött Encsencsen lakcímmel rendelkező
lakosokat.
(10) Az önkormányzat minden évben egy alkalommal – a költségvetés lehetőségei függvényében – a tanulói,
hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket pénzbeli támogatásban részesítheti.
(11) Az önkormányzat 2015. évben a lakhatás egészségügyi feltételeinek javítása és a környezet, konkrétan a
talaj terhelésének csökkentése érdekében egyszeri, legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege
mértékéig terjedő támogatást nyújt ingatlanonként egy jogosultnak, aki a szennyvízcsatorna hálózatra történő
csatlakozás mellett dönt, s azt kezdeményezte a szennyvízkezelő szolgáltatónál.

11. Természetbeni rendkívüli települési támogatás
11. §
(1) A rendkívüli települési támogatások természetbeni ellátásként is nyújthatóak. Természetbeni ellátás a
tűzifa támogatás,és az ingatlan műveléséhez gépi erővel nyújtott támogatás.
(2) A természetbeni ellátás megállapítása a pénzbeli rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok
megfelelő alkalmazásával történik.
(3) Tűzifa támogatás és az ingatlan műveléséhez gépi erővel nyújtott támogatás biztosítható – évente egy
alkalommal 10000 forint összegig - annak a személynek, aki megfelel a 10. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek. Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki háztartásában hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű kiskorút nevel, vagy egyedül élő, 65 év feletti személy.

12. Köztemetés
12. §
(1) Az eltemetés módja szerint a köztemetés hamvasztással vagy a legolcsóbb hagyományos koporsóvalaz
elhalálozás helye szerinti településen történhet, kivéve, ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy
büntetőeljárás indult és az elhunyt elhamvasztását az eljáró hatóság nem engedélyezi.

(2) A képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek a megtérítési
kötelezettsége alól részben vagy egészben - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné – a következők szerint mentesítheti:
a) amegtérítési összeget elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150% át, feltéve, ha a kérelmező és családja az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik,
b) a megtérítési összeget a köztemetés költségének 50%-ig csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett
személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén a 170%-át,
feltéve, ha a kérelmező és családja az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.

III. Fejezet
Záró Rendelkezések
13. §
(1) E rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
(2) E rendeletet az Szt.-ben, valamint a Pr.-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 10/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet.

Encsencs, 2015. február 27.

Szedlár János
polgármester

Nagy László
jegyző

