SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015.(II.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 3/2016.(I.28.), a 13/2016.(IV.28.), a 7/2017.(VI.22.), valamint a 3/2021.(III.8.)
önkormányzati rendelettel
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (19 bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdésében 45. § (1) és (3) bekezdéseiben,
48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza – a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseire, az önkormányzat
teherbíró képességére figyelemmel, gondot fordítva Szerencs városában gyermeket
nevelő nagycsaládosok, valamint az időskorúak fokozottabb védelmére,
igényérvényesítésére – a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi
formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit,
érvényesítésének garanciáit, folyósításuk és ellenőrzésük szabályait.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontok alapján rászorult
családok életminőségén kíván javítani, ugyanakkor ösztönözni kívánja a kérelmezőket
arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy
családjuk eltartásáról elsősorban keresőtevékenységből származó jövedelemből tudjanak
gondoskodni, mivel az egyének és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a
szociális biztonság megteremtése szempontjából.
(3) A szociális támogatás megítélése során az érintett egyének esetében alkalmazni kell az
egyéni felelősség elvét.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Szerencs város közigazgatási területén életvitelszerűen élő,
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt személyekre és a hajléktalanokra.
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3. Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a.) elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott lakóépületet érintő tűz, jégeső,
árvíz, belvíz, fagy-, hó-, jég-és széltörés, vihar villámcsapás, földrengés okozta
elemi csapás
b.) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerint
c.) tartósan beteg:akinek részére krónikus betegségére tekintettel legalább 2 féle
rendszeres gyógyszer szedése lett előírva és előreláthatólag 3 hónapnál
hosszabb időtartamban tartós gondozást igényel, vagy emelt összegű családi
pótlékban részesül és előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban tartós
gondozást igényel
d.) súlyosan fogyatékos: az a személy, aki a Szoctv. 41. § (3) bekezdés a)
pontjában foglaltaknak megfelel.
e.) természetbeni ellátás:olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak
biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget.
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Szoctv. 4. §-ban
meghatározottak az irányadóak.
4. Adatkezelés
4.§
(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása, megszüntetése céljából a Szoctv. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos
és helyi nyilvántartást vezet.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozását a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles az
Önkormányzatnak bejelenteni.
5. Az ellátások formái
5. §
A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek
szerint a jogosult számára az alábbi települési, pénzbeli és természetbeni ellátásokat állapítja
meg:
a)gyógyszertámogatás
b) ápolási támogatás
c) Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás
d) tanévkezdési támogatás
e) rendkívüli települési támogatás
f)köztemetés
g) szociális célú tűzifa1 2
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Hatályon kívül helyezte_ 3/2021.(III.8.) hatályos: 2021. március 8.
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II. Fejezet
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások
Települési támogatás
6. §
Gyógyszertámogatás3
(1) Rendszeres gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek estében a háziorvos által
igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 20%-át és
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a 150%-át, vagy
- egyedülélő esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250%-át.
(2) A gyógyszertámogatás havi összege a háziorvos által igazolt havi rendszeres
gyógyszerköltség 80%-a, de nem haladhatja meg havonta a 7000 forintot.
(3) Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az a kérelmező, aki közgyógy-igazolvánnyal
rendelkezik.
(4) A támogatás 3 hónapra kerül megállapításra, melynek kezdőnapja a kérelem benyújtása
hónapjának első napja.
(5) A megállapított támogatás folyósítása – kérelmező nyilatkozata alapján - pénztári
kifizetéssel vagy folyószámlára utalással történik, minden jogosulti hónap 10. napjáig.
7. §
Ápolási támogatás
(1) Ápolási támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött
tartósan beteg, a városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy gondozását
végzi és
a) jövedelemszerzéssel járó munkaviszonyt létesíteni az ápolási teendők miatt nem tud,
b) az ápolttal közös háztartásban él és más közös háztartásban élő, ápolási teendőket
ellátni képes más hozzátartozó nincs és
c) az egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%, egyedülálló esetén annak 200 %-át nem haladja meg,
valamint
d) érvényes tartási szerződés alapján gondozásra, ápolásra ő, vagy más személy nem
kötelezhető,
e) más jogcímen sem a munkaügyi központtól, sem az önkormányzattól rendszeres
pénzellátásra nem jogosult.
(2) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-a.
(3) Az ápolási támogatás határozott, vagy határozatlan időre állapítható meg. A támogatásra
való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
(4) A megállapított ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha
a) az ápoló, vagy az ápolt ezt kéri,
b) az ápoló kötelezettségét nem teljesíti.
(5) Az ápoló kötelezettségét nem teljesíti különösen akkor, ha
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a) az ellenőrzés időpontjában legalább 2 egymást követő alkalommal indokolatlanul
távol van,
b) az ápolt és környezete elhanyagolt,
c) az ápolt étkeztetése, gyógyszerezése, orvosi ellátása, felügyelete megoldatlan,
d) nem az ápolási díjban részesülő végzi az ápolási teendőket.
(6) Az ápolási kötelezettség teljesítését a házi segítségnyújtást végző gondozó az ellátást
megállapító kezdeményezésére alkalmanként ellenőrzi, melynek tapasztalatairól
beszámol.
(7) A jogosultság egy éves időtartamra kerül megállapításra, a jogosultság kezdő napja
kérelem benyújtása hónapjának első napja.
(8) A támogatás összegének folyósítása az ügyfél nyilatkozata alapján – pénztári kifizetéssel
vagy folyószámlára történő átutalással történik, minden hónap 5. napjáig.
8. §
Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás
(1) Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatásra az a személy jogosult, aki – a kérelem
benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkezik és betöltötte vagy tárgyév szeptember 30. napjáig betölti a 60. életévét. 4
(2) A támogatás évente egy alkalommal, tárgyév szeptember hónapjában igényelhető.
(3) A támogatás vásárlási utalvány formájában nyújtható, személyenként 5000 forint
összegben.5
(4)A támogatás kérelemre állapítható meg, melyet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál
lehet benyújtani. Az igénylőlapnak kötelező melléklete nincs. Jogosultsági feltételek meglétét
– az igénylő felhatalmazása alapján – a jegyző ellenőrzi.
9. §
Tanévkezdési támogatás
(1) Tanévkezdési támogatás állapítható meg általános iskolai, középfokú oktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermeke jogán annak a szülőnek, vagy más törvényes
képviselőnek, aki a kérelem benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási
területén állandó lakcímmel rendelkezik.6
(2) Tanévkezdési támogatásra jogosult saját jogán az a nagykorú hallgató, aki a kérelem
benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkezik és első felsőfokú, vagy azzal egyenértékű végzettség megszerzése érdekében
folytat igazoltan tanulmányokat. 7 8
(3) A tanévkezdési támogatás iránti kérelemhez a középfokú vagy felsőfokú oktatási
intézményben tanulmányokat folytató tanuló esetén csatolni kell az oktatási intézmény
igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról.
(4) A támogatás kérelemre állapítható meg, melyet július 15. és október 15. napja között lehet
előterjeszteni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál.
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(5) A támogatás természetben nyújtható, mértéke 10.000 forint tanulónként, hallgatónként.
(6) A kérelem kötelező melléklete a (3) bekezdés szerinti tanulói, hallgatói jogviszony
igazolás. 9
10. §
Rendkívüli települési támogatás
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában
az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, egyedülélő
esetén 250%át.
(2) Jövedelmi helyzetre való tekintet nélkül állapítható meg a szociális ellátás a (3) bekezdés
b.) és c.) pontjában szabályozott esetekben.
(3) A rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg különösen az alábbi
esetekben:
a.) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében
a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez,
b.) temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján
igazolja, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott,
c.) a lakásban elemi kár következtében súlyos, lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár
keletkezett, és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe
került,
d.) három év alatti gyermek egészséges fejlődésének biztosításához, a családgondozó ajánlása
alapján,
e.) közgyógyellátásra nem jogosult gyermek vagy felnőtt akut megbetegedéséből adódó
gyógyszereinek kiváltására.
(4) A rendkívüli települési támogatás összege:a (3) bekezdés b) pontjában szabályozott
esetben 10.000 forint. A (3) bekezdés c.) pontjában szabályozott esetben legfeljebb – a
keletkezett kár nagyságától függően - 100.000 forint.
(5) Rendkívüli települési támogatás iránti igényt 90 naponta lehet előterjeszteni, azzal, hogy a
rendkívüli települési támogatás összege családonként nem haladhatja meg évente a 20 ezer
forintot.
(6) A (3) bekezdés b.) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a
haláleset bekövetkezésétől számított 90 nap, míg a c.) pontjában szabályozott esetben a
káresemény bekövetkezésétől számított 30 nap.
(7) Rendkívüli települési támogatás ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra való
tekintettel egy alkalommal állapítható meg.
(8) A (3) bekezdés d.) és e.) pontjában meghatározott támogatás a családgondozó részére
kifizetésre, melynek felhasználását utólag számlák becsatolásával igazolja.
10/A. §10 11
Szociális célú tűzifa

11. §
Települési támogatás megállapítására vonatkozó egyéb feltételek
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(1)A szociális ellátás megállapítása iránti eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul. A kérelmet
a polgármesteri hivatal szociális hatáskört gyakorló szervezeti egységénél vagy
ügyfélszolgálatánál lehet előterjeszteni, a támogatási fajtánként rendszeresített
formanyomtatványon.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele
azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat
becsatolni.
(3) A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban együttélést, az
egyedülállóságot, a gyermek vagy szülőtartás fizetését, a saját háztartáson belüli eltartást,
jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetében a rokkantságot, fogyatékosságot,
munkanélküliséget, az önkormányzattól igénybe vett ellátást, – teljes bizonyító erejű
magánokirattal vagy közokirattal, illetve a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzat
intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. 12
(4) A jogosultsági feltételek fennállásának vagy a folyósított támogatás felhasználásnak
ellenőrzése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei bevonásával történik.
(5) Amennyiben a környezettanulmány elkészítése kapcsán vagy egyéb hitelt érdemlő módon
a támogatást folyósító szerv tudomására jut, hogy a szociális ellátást valótlan adatok közlése
mellett vették igénybe, abban az esetben a hamis adatokat szolgáltató ellátott köteles a
támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal terhelten visszafizetni. Önkéntes
teljesítés elmaradása esetén adók módjára történő behajtásnak van helye.
12.§
Köztemetés
A Szoctv. 48. § (1) bekezdése alapján közköltségen történő eltemetés esetén a költség a
helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnek megfelelő összeg. A szertartást – lehetőleg az elhalt felekezeti hovatartozása figyelembevételével kell megrendelni.
Záró rendelkezések
13. §
(1) Jelen rendelet 2015. március 1. napjával lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet.
Szerencs, 2015. február 26.
Dr. Barva Attila sk.
jegyző
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Koncz Ferenc sk.
polgármester
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