
 
       

Hajdúszovát Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2017-11-02 -tól 

Hajdúszovát Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi 

szabályairól 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. 

§-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, 

Hajdúszovát községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet  2. mellékletének 1/g) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszovát község Önkormányzat Képviselő-

testületének Pénzügyi Bizottsága, 

Hajdúszovát községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2/a) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszovát község Önkormányzat Képviselő-

testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1. § (1) E rendelet alkalmazása során létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: 

a) elemi kár, 

b) hirtelen fellépő betegség, baleset, s ezek következtében kórházi kezelés, magas 

gyógyszerköltség, 



c) hozzátartozó halála, 

d) munkaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása által, 

e) lakásban történő meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatban 

bekövetkezett kár, belvíz okozta kár, 

f) rendszeres ellátás megszűnése, egy hónapot meghaladó átmeneti jövedelem kiesés, 

g) bűncselekmény áldozataként elszenvedett élethelyzet, 

(2) Létfenntartást veszélyeztető időszakos vagy tartós élethelyzet: 

a) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés, 

b) gyógyászati segédeszköz beszerzés, 

c) gyógyszertámogatásra nem jogosult személy folyamatos, legalább 3 hónapnál hosszabb 

időtartamú havi 5000 forintot meghaladó gyógyszerszükséglete, 

d) két hónapot meghaladó, tartós jövedelemnélküliség, mely nem a kérelmező önhibájából 

következett be, 

e) egyedül élőként öregségi nyugdíjminimum alatti havi jövedelem, 

f) 2 hónapot meghaladó közüzemi számlatartozás, 

g) hátralék miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás üzembe helyezésének anyagi terhe. 

(3) Krízishelyzet: az 1. § (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott élethelyzetek, azzal, hogy az 

azonnali pénzügyi segítségnyújtás elmaradása életveszélyt, vagy megélhetést súlyosan 

veszélyeztető élethelyzetet idézne elő. 

(4) Jövedelem, vagyon, család, háztartás fogalmak értelmezésére az Szt. fogalom 

meghatározásai az irányadók. 

 

2. Eljárási szabályok 

 

2. § Az e rendeletben foglalt támogatási formákra a kérelmet írásban, az arra rendszeresített, a 

rendelet mellékleteit képező formanyomtatványok kitöltésével, a Hajdúszováti Polgármesteri 

Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani. 

3. § Krízishelyzet esetén, amennyiben az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget 

indokolják, a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, 

a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. 



 

3. Szociális ellátások folyósítása 

 

4. § (1) A havi rendszerességgel folyósított támogatásokat a Hajdúszováti Polgármesteri 

Hivatal költségvetési csoportja (a továbbiakban: költségvetési csoport) folyósítja, utólag, 

minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. 

(2) A támogatás folyósítása az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően történik, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás 

első kifizetése a döntés jogerőre emelkedését követő 8 napon belül történik. 

(3) Az esetenként megállapított ellátásokat a költségvetési csoport a döntés jogerőre 

emelkedését  követő 8 napon belül folyósítja. 

(4) Az ellátások kifizetése történhet: lakossági folyószámlára való utalással, házipénztárból 

készpénzben vagy postautalványon. 

(5)
[1]

 Ha a rendszeres támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának 

időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára 

járó támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósítja, a támogatás további folyósítását 

megszünteti. 

 

5. § (1) Amennyiben a hatáskör gyakorlója hivatalos tudomására, vagy kérelmező 

életkörülményeire alapozva a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, kérelmezőnél 

környezettanulmányt végezhet. 

(2) A kérelem elbírálására jogosult szerv hivatalos tudomás vagy környezettanulmány 

lefolytatása alapján - amennyiben a kérelmező életkörülményeire tekintettel a 

jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja - felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 

illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 

dokumentumok benyújtására. Amennyiben a fenntartási költségek meghaladják a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek 

figyelembe vételével vélelmezhető. 

 

6. § (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott szociális hatásköreit a (2)-(3) 

bekezdésben foglaltak szerint átruházott hatáskörben gyakorolja. 

(2) Polgármesterre átruházott hatáskör: 

a) rendkívüli települési támogatás, 

b) köztemetés, 
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c) temetési kölcsön, 

d) első lakáshoz jutók támogatása, 

e) tanévkezdési támogatás. 

(3) Jegyzőre átruházott hatáskör: 

a) települési támogatás megállapítása lakhatási költségek enyhítésére, 

b) települési támogatás megállapítása gyógyszerköltségek támogatására. 

 

II. Fejezet 

 

Pénzbeli ellátások 

 

4. Rendkívüli települési támogatás 

 

7. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési 

támogatást nyújt annak a személynek, aki az 1.§ (1) bekezdése szerinti létfenntartását 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 1.§ (2) bekezdése szerint időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 

(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható: 

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe, vagy krízis helyzetbe került személy vagy család 

kiadásainak mérséklésére alkalmanként vagy havi rendszerességgel vagy kamatmentes 

kölcsön formájában, 

b) gyermek hátrányos helyzetére vagy a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, 

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. 

 

8. § Alkalmanként (eseti) rendkívüli települési támogatás elsősorban 

gyógyszertámogatásként, gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott támogatásként - 

feltéve, ha a kérelmező rendszeres gyógyszer támogatásra nem jogosult -, továbbá élelmiszer- 

és tüzelő vásárlás költségeihez, közüzemi számlatartozás kifizetéséhez, elemi kár miatt 

kiadásnövekedés enyhítéséhez való hozzájárulásként nyújtható. 

 



9. § (1) Havi rendszerességgel nyújtott (továbbiakban: időszakos) rendkívüli települési 

támogatás elsősorban jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, 

továbbá más ellátási formaként is nyújtható. Más ellátási forma különösen a kiskorú gyermek 

étkezési térítési díjának teljes vagy részbeni kifizetésére nyújtott támogatás. 

(2) Az időszakos rendkívüli települési támogatás, kérelem alapján a rászorultság mértékétől 

függően 2-6 hónap időtartamra állapítható meg. 

(3) Az időszakos rendkívüli települési támogatás elbírálása előtt minden esetben 

környezettanulmányt kell készíteni a szociális rászorultság megállapítása érdekében. 

 

10. § (1) A rendkívüli települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem 

minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmező baleset, betegség, 

elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt került rendkívüli élethelyzetbe, és a támogatás 

a gyógykezeléshez, a minden napi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk 

elhárításához szükséges. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 30.000.-Ft lehet. A 

kölcsön időtartama legfeljebb hat hónap. 

(3) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés 

időtartamáról. 

(4) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal hatósági szerződést kell kötni, amelyben 

rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel 

kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. 

 

11. § (1) Eseti vagy időszakos rendkívüli települési támogatás, kamatmentes kölcsön annak 

nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetében annak 180 %-át nem haladja meg. 

(2) A megállapításra kerülő eseti vagy időszakos rendkívüli települési támogatás összege 

legalább 1.000 Ft és legfeljebb 10.000.-Ft lehet. 

 

12. § (1) Rendkívüli települési támogatás annak a krízishelyzetbe került személynek 

nyújtható, akinek esetében az 1.§ (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, az élet, testi 

épség veszélye esetén annak elhárításához, vagy a megélhetést súlyosan veszélyeztető 

élethelyzet enyhítéséhez nyújtott támogatás. 

(2) A krízishelyzet esetén a rendkívüli önkormányzati támogatásra jogosultsági feltételeként a 

képviselő-testület nem vizsgálja a rászoruló és családja jövedelmi helyzetét. 

(3) A támogatás összege legalább 5.000 Ft. 



 

13. § (1) A képviselő-testület a gyermeket, fiatal felnőttet legfeljebb 10.000 Ft-ig terjedő 

rendkívüli települési támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan 

létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul a család. 

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, fiatal felnőtteteket, illetve családokat kell alkalmanként 

támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve 

az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 

kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás vagy a gyermek 

hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(3) Az eljárás során a gyermeket nevelő család jövedelmi, vagyoni helyzetét nem kell 

vizsgálni, azonban az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzetet igazolni kell. 

 

14. § (1) A képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt annak, aki az elhalt 

személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 

tartására köteles hozzátartozó, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti. 

(2) A támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségeinek 10 %-ánál. 

(3) A kérelmező a temetési költségről számlát és az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát 

köteles benyújtani. 

(4) Temetés költségeinek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak az elhalt 

temetéséről gondoskodó személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó 

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

 

15. § (1) Rendkívüli települési támogatásra egy családban egyidejűleg ugyanazon indokból 

csak egy személy jogosult. 

(2) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható. 

 

16. § (1) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható. 

Természetbeni ellátás különösen a élelmiszer, tüzelő, tankönyv, tanszer, tandíj, közüzemi 

díjra meghatározott ellátási formák. 

(2) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás természetbeni 

ellátás formájában különösen akkor nyújtható, ha 



a) a gyermek védelem alatt áll, 

b) gyermeknek nyújtott napközbeni ellátás miatt térítési díjtartozás áll fenn, 

c) gyermekjóléti szolgálat javasolta szerint a szülő vagy törvényes képviselő magatartása 

alapján feltételezhető, hogy ennek hiányában a gyermek testi fejlődése veszélybe kerül, 

d) a család körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő vagy törvényes képviselő a 

pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja, 

e) a kérelem kifejezetten természetbeni támogatásra irányul. 

 

5. Köztemetés 

 

17. § A polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a település 

közigazgatási területén elhalálozott személy közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 

48.§-ban foglalt rendelkezések szerint gondoskodik. 

 

6. Temetési  kölcsön 

 

18. § (1) A képviselő-testület kamatmentes temetési kölcsönt állapít meg annak a 

kérelmezőnek, aki szociális helyzete miatt elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről 

gondoskodni nem képes és a haláleset helye nem Hajdúszovát. 

(2) Temetési kölcsönre kérelmező akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 

(3) A kölcsön összege legfeljebb a helyben szokásos, legolcsóbb (közköltséges) temetés 

költsége. A kölcsön időtartama legfeljebb egy év. 

(4) A kérelemhez csatolni kell az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát, kérelmező és 

háztartásában élők kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolását. 

(5) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni 

kell a kifizetés módját, a visszafizetés időtartamát, a visszafizetés módjára vonatkozó 

szabályokat, fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit, amely meg 

nem fizetés esetén a támogatott vagyonának jelzálogjoggal történő megterhelése. Jogosult 

ingatlana megterhelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a megállapodás megkötésével 

egyidejűleg be kell szerezni. 

 

6. Első lakáshoz jutók támogatása 

 



19. § (1) A Képviselő-testület az első saját tulajdonú lakóingatlan tulajdonjogának 

megszerzéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújt azon családok részére, melyekben az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 350 %-át. 

(2) A támogatás Hajdúszovát község közigazgatási területén új, vagy használt lakás 

tulajdonjogának megszerzéséhez, vagy új lakás építéséhez vehető igénybe: 

a) új, vagy használt lakás megvásárlásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha a lakásra 

vonatkozó adásvételi szerződés megkötése óta 6 hónap nem telt el. 

b) új lakás építése esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha a lakás készültségi foka 

legalább 75%-os, és ezt a kérelmező az arra jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető 

által kiállított okirattal igazolja, vagy a lakás jogerős használatba vételi engedéllyel 

rendelkezik, melynek jogerőre emelkedése óta 6 hónap még nem telt el. 

(3) A támogatás nyújtásának együttes feltétele, hogy 

a) a kérelmezőnek, házastársának, élettársának özvegyi joggal terhelt, öröklés jogcímén 

történt szerzést kivéve lakástulajdona nincs, vagy az igénylőnek, házastársának, élettársának, 

kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának együttesen legfeljebb ½ 

részarányú tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése 

vagy öröklés útján került a tulajdonába, 

b) megszerezni vagy felépíteni kívánt lakáson másnak haszonélvezeti joga, tulajdonjoga az 

adásvétel, illetve az építés során nem keletkezik, az ingatlan tulajdonjogát kizárólag a 

nagykorú kérelmező, illetve annak élettársa, házastársa szerzi meg, 

c) a kérelmező Hajdúszováton állandó lakóhellyel rendelkezzen, 

d) kérelmező az igénylés benyújtásának időpontjában a 40. életévét nem töltötte be, 

e)
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(4) Az önkormányzati támogatás a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 8 

napon belül az igénylő részére átutalás útján kerül teljesítésre, az általa megjelölt 

számlaszámra. 

(5) A támogatásra irányuló kérelmek elbírálásához helyszíni környezettanulmány készítése 

indokolt. 

(6) A támogatást igénylő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e 

lakástulajdonnal vagy lakás résztulajdonnal. 

(7) Családon belüli lakásvásárlás nem támogatható. 

(8) A támogatás összege legfeljebb 100.000,- Ft. 

(9) E támogatásnál családnak minősül: közös háztartásban élő házastársak, élettársak, 

valamint az olyan egyedülálló, aki kiskorú gyermekével (gyermekeivel) közös háztartásban 

él. 

 

7. Tanévkezdési támogatás 
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20. § (1)
[3]

 A Képviselő-testület természetbeni és pénzbeli ellátásként támogatást nyújt a 

tanévkezdés megkönnyítése érdekében, a település közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező tanköteles korú óvodás, általános iskolás gyermekre, középfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatos kiskorú tanulójára tekintettel a törvényes képviselőik részére és a 

középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos nagykorú tanulói, a felsőfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatos hallgatói részére, a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek 

enyhítése érdekében. 

(2) Jogosultsági feltétel: 

a) támogatásra azon tanulók jogosultak, akik a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi 

XXXVII. törvény 8.§ (4) bekezdése által biztosított ingyenes tankönyvellátásra nem 

jogosultak és 

b)
[4]

 a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 

(3) A pénzbeli támogatások kifizetéséhez az iskolalátogatási igazolást minden év szeptember 

30-ig, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói esetében október 31-ig kell 

benyújtani. 

(4) A pénzbeli támogatás mértéke: 

a) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére 3.500 Ft; 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére 8 000,- Ft. 

(5) Természetben nyújtott tanévkezdési támogatás: 

a) tanköteles korú óvodás gyermekek részére gyermekenként 1.000.-Ft, taneszköz vásárlásra, 

az óvoda létszámkimutatása alapján, 

b) általános iskolás gyermekek részére a tankönyv árának a 40 %-a. 

 

III. fejezet 

 

8. Természetbeni ellátások 

 

21. § (1) A képviselő-testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni 

ellátások kiegészítéseként, e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek alapján 

települési támogatást nyújt. 

(2) A települési támogatás keretében a képviselő-testület természetbeni ellátásként nyújtja: 
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a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást, 

b) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást. 

c)
[5]

 önkormányzati tűzifa támogatást. 

 

9. Lakhatási költségek támogatása 

 

22. § (1) A képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatosan. 

Elsősorban a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás 

díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt 

támogatást az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak. 

(2) A lakhatási települési támogatást kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában, és a 

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtja, amelyek megfizetésének 

elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 

hányadosával. 

(4) A támogatás tekintetében 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. 

(5) Ha a háztartás 

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

c) ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a 

nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(6) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert 

lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre 

jutó elismert havi költség összegét a képviselő-testület 450 Ft/m² összegben határozza meg. 
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(7) A támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

(8) A települési támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 

TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az 

a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500 forint és nem lehet 

több, mint 10.000.-Ft azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell 

meghatározni. 

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:  

  

TM = 0,3- 

 J-0,5 

NYM 

───── 

  

x 0,15, 

  NYM  

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 

kell meghatározni. 

(10) A támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni. 

(11) A támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 

első napjától illeti meg a kérelmezőt. 

(12) Támogatásra jogosult a (3) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelő 

kérelmező, aki az általa életvitelszerűen lakott 

a) házának udvarát gyomtól, gaztól megtisztítja, rendben tartja, háztartási hulladéktól 

(szeméttől) megtisztítja, folyamatosan tisztán tartja, és 

b) házának a kerítésen kívül határos területét, a háza előtti járdát, árkot, járműbehajtók 

területét tisztán tartja, a füves területet ápolja (a felnőtt füvet, gazt levágja), e területen lévő 

szemetet összeszedi, szemétgyűjtő edénybe helyezi, télen a járda síkosságát megszünteti, 

havat eltakarítja. 

(13) Az (12) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére kérelmezőt ötnapos határidő 

kitűzésével a jegyző írásban felszólítja, az előírt kötelezettségek teljesítését a kérelemben 

foglalt döntés meghozatala előtt, majd azt követően negyedévenként ellenőrzi. 



(14) A jegyző annak a kérelmezőnek vagy jogosultnak, aki a (12) bekezdésben megállapított 

feltételeknek írásbeli felszólításra sem tesz eleget, kérelmét elutasítja, illetve a megállapított 

támogatását megszünteti. 

(15) A természetben megállapított támogatást a megállapított támogatás erejéig a következők 

szerint kell nyújtani: 

a) akinél előrefizető gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék van felszerelve, a készülék 

működésének biztosítására, vagy 

b) a közüzemi szolgáltatónál fennálló díjtartozás kiegyenlítésére kell fordítani,vagy 

c) tartozás hiányában a támogatást kérő által megnevezett közszolgáltató részére kell utalni a 

közüzemi díjba, vagy 

d) egyedi fűtés esetén a támogatás egy évi összegét két egyenlő részletben, számlával 

igazoltan szilárd tüzelő vásárlására kell fordítani. 

(16) A lakhatási támogatás vonatkozásában közüzemi szolgáltató az a szolgáltató, amelyik a 

kérelmező részére elektromos áramellátást, gázellátást, vízellátást, csatornahasználatot, 

hulladékszállítási közszolgáltatást nyújt. 

(17) Amennyiben a támogatás iránti kérelmet a jegyző a (12) bekezdés szerinti okból 

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

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

nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet. 

 

10. Gyógyszerköltség támogatása 

 

23. § (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan 

rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

gyógyszerkiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 

(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult 

személy, akinek krónikus betegségére tekintettel, a háziorvos által a gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz-szükségletről kiállított igazolás alapján a gyógyszertár által igazolt havi 

rendszeres gyógyító ellátás és gyógyszer költségeinek mértéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20 %-a, és 

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

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

b) egyedül élő esetén 250 %-át, és 

nem jogosult a járási hivatal által megállapítható alanyi vagy normatív jogcímen 

közgyógyellátásra, melyről az elutasító határozatot a kérelméhez mellékeli. 



(3) A képviselő-testület a gyógyszerköltség támogatását kizárólag természetbeni ellátásként, 

gyógyszerutalvány formájában nyújtja, melyet jogosult a közgyógy jogcímen értékesíthető 

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megvásárlására fordíthatja. 

(4) A települési támogatás gyógyszerköltség támogatásként egy évi időtartamra kerül 

megállapításra. 

(5) A jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 

15. nap. 

(6) A támogatás összege legalább havi 6.000.-Ft és legfeljebb havi 10.000.-Ft összegig 

terjedhet, a kérelmező igazolt gyógyszerköltsége arányában. 

(7) Az éves gyógyszertámogatás összege negyedévenként használható fel az önkormányzat 

által kijelölt gyógyszertárban. 

 

10/A. Önkormányzati tűzifa támogatás
[6]

  

 

23/A. § (1) A képviselő-testület önkormányzati tűzifa támogatásban részesíti kérelemre vagy 

hivatalból, e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő szociálisan 

rászoruló családokat, idős embereket, akiknél alacsony jövedelmük, személyes körülményeik 

miatt a téli tüzelő beszerzése nehézséget okoz, az önkormányzat rendelkezésére álló 

tűzifamennyiség erejéig. 

(2) Elsősorban azokat a családokat, személyeket részesíti vissza nem térítendő természetbeni 

tűzifa támogatásban, akik 

a) 70 év feletti idős emberek és családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 350 %-át (2017. évben 99.750.-Ft), valamint 

a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, vagy 

b)
[7]

 létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, időszakosan bekövetkezett 

vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek, jövedelemhatárra, vagyoni 

helyzetre tekintet nélkül. 

(3) E rendelet alkalmazásában vagyon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon. 

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző három hónap 

átlagjövedelmét kell figyelme venni. 

(5) A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatott háztartásonként, egyszeri 4 q 

kemény lombos tűzifára jogosult. 
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(6) Nem jogosult önkormányzati tűzifa támogatásra – függetlenül a (2) bekezdésben 

meghatározott jogosultsági feltételek teljesülésétől - a kérelmező, 

a) ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy 

b) az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él. 

(7) Az önkormányzati tűzifában részesülő család, személy a tűzifát nem értékesítheti, nem 

adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. 

 

23/B. § (1)
[8]

 A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(2) A támogatási kérelem elbírálása során, szükség esetén a Polgármesteri Hivatal munkatársa 

környezettanulmányt készíthet. 

(3) Az önkormányzati tűzifa átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi 

elismervény aláírásával igazolja. 

 

IV. FEJEZET 

 

11. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

 

24. § (1) Hajdúszovát község Önkormányzata a Szt. 58/B.§. (2) bekezdése alapján 

Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. 

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Az ülésről az azt 

követő képviselő-testületi ülésen a polgármester a polgármesteri tájékoztató keretében 

beszámol. 

(3) Feladatát képezi különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

(4) Tagjai: Hajdúszovát község Önkormányzat polgármestere és jegyzője, Hajdúszovát 

község közigazgatási területén működő nevelési, oktatási intézmények vezetői, szociális 

intézmények vezetői, a háziorvosok, a védőnők, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

családgondozói, a Polgármesteri Hivatal gyámügyi és szociális ügyintézői, Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke, körzeti megbízott, civil szervezetek képviselői. 

 

V. Fejezet 
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Záró rendelkezések 

 

25. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) Hajdúszovát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet, 

b) Hajdúszovát községi Önkormányzat Képviselő-testületének az első lakáshoz jutó fiatalok 

önkormányzati támogatásáról szóló 11/2004 .(IV.19.) önkormányzati rendelet, 

c) Hajdúszovát községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 16/2008.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja, a 4.§ az azt 

megelőző alcímmel, 6 §. 

(3) E rendelet hatálybalépésekor önkormányzati segély kérelmezése iránt folyamatban lévő 

ügyekben a 2015. február 28. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

 
[1]
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