Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról
Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános szabályok
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nógrádmegyer településen lakóhellyel vagy tarózkodási hellyel
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz
kapcsolódva kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése
szerint kell alkalmazni.
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal –
igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt az önkormányzati hivatalhoz, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.
3. §
(1) Nem állapítható meg rendszeres támogatás, ha a kérelmező, vagy a jogosultság
szempontjából beszámítandó bármely családtagja az igénylés benyújtásának időpontjáig nem
vette igénybe, vagy az igénybevételi eljárást nem indította el azokra a társadalombiztosítási,
vagy rendszeres pénzellátásokra, melyekre szerzett joga fennáll, vagy Nógrádmegyer
önkormányzatnál nyilvántartott tartozása van.

4.§
(1) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban
feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.
(2) Amennyiben a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak a Hivatal tudomása, vagy
környezettanulmány alapján vitathatók, alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására
vonatkozó szabályokat.
5. §
(1) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése a Nógrádmegyeri Gazdasági- MűszakiEllátó és Szolgáltató Szervezetének (GAMESZ) feladata.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.
6.§
Szociális rászorultságtól függő ellátások iránti kérelmek közül az óvoda- és iskolakezdési
támogatás a képviselő-testület, a lakhatási támogatás és a gyógyszertámogatás a jegyző, a
rendkívüli települési támogatás, a temetési támogatás és a köztemetés a polgármester
hatáskörébe tartozik.
7. §
(1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.
(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani.
(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a
vonatkozó határozat rendezi.
(4) A rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtását követő hó első napjától illeti meg
az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell
folyósítani.
A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése
8. §
(1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.
II. Fejezet
Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás
9. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére az alábbi
települési támogatást nyújtja:
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Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás
aa) települési lakhatási támogatás
ab) települési gyógyszertámogatás
b) Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás
ba) rendkívüli települési támogatás
bb) települési temetési támogatás
bc) köztemetés
bd) óvoda- és iskolakezdési támogatás
a)

Települési lakhatási támogatás
10. §
(1) A jegyző a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás,
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást állapít meg.
(2) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással öszszefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) A támogatásra jogosult az a személy, akinek 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)
b)
c)
d)
e)

a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
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.
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség összege a 2015. évben, valamint a 2016. évben az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló helyi rendelet hatályba lépéséig 450 forint, ezt követően annak
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mértékét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az önkormányzat tárgyévi
költségvetéséről szóló helyi rendelet határozza meg.
(8) 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.
(9) 1A támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 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 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 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 2500 forint, és nem lehet több mint 10.000.-Ft azzal, hogy a
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J-0,5 NYM
TM = 0,3─────
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.
(11) 2Az (1) bekezdés szerinti települési támogatást a költségvetési év december 31. napjáig
lehet megállapítani, mely támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(12)3 A lakhatási támogatás maximum 50 %-áig terjedő összegben az önkormányzatnál
nyilvántartott tartozásra, a fennmaradó részt a közműszolgáltatónak kell utalni, az alábbiak
szerint:
a) villanyszámla ( elsősorban ) feltöltős villanyóra,
b) szemétszállítási díj
c) ivóvíz
(13) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.

Módosította a 8/2015. (V.29.) önk. rendelet – hatályos 2015.07.01.
Módosította a 8/2015. (V.29.) önk. rendelet – hatályos 2015.07.01.
3
Módosította az 5/2015. (IV.1.) önk. rendelet
1
2

4

Települési gyógyszertámogatás
11. §
(1) A jegyző kérelemre méltányosságból gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg
3 hónapra, annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre jutó
nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át és havi rendszeres gyógyszerköltsége
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-át.
(2) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell –
a 4. §-ban foglaltakon túlmenően –
a) a havi rendszeres gyógyszerköltségéről szóló, az Szt 50/A.§.(3) bekezdésében
meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi igazolást és a gyógyszertár
igazolását,
b) vagy a háziorvos által a gyógyszer szükségletről kiállított igazolás alapján a
gyógyszertár igazolását és
c) a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint
sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(3) A jegyző a háziorvos igazolása alapján az OEP internetes oldalán található
gyógyszerkereső alapján megállapíthatja a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
gyógyszerek térítési díját.
(4) A gyógyszertámogatás havi összege az igazolt havi gyógyszerköltség 30 %-a, de
legfeljebb havi 5000 forint összegben állapítható meg.
(5) Gyógyszertámogatás iránti kérelem évente két alkalommal nyújtható be.
(6) Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha
a) a jogosult az Szt. 50. § (1), vagy (2) bekezdésben foglalt közgyógyellátásra
szerez jogosultságot,
b) ha a jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megszűnik, vagy
c) a jogosult elhalálozott.
III. fejezet
Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
12 §
(1) Rendkívüli települési támogatást állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítató meg:
a) elemi kár,
b) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére,
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
e) közegészségügyi, járványügyi költségekhez.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy
főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.
(4) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb
2.000.-Ft-nál és nem haladhatja meg személyenként a 30.000.-Ft-ot, és évente maximum két
alkalommal adható.
(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson
túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot.
(6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás az Szt. 47.§ (3) bekezdésében
foglalt támogatási formákban is biztosítható:
a) erre irányuló kérelem esetén, vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli
települési támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.
A rendkívüli települési támogatás a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, hivatalból is
megállapítható.
(7)

(8) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt esetben kizárólag természetbeni támogatás nyújtható,
maximum a terápia időtartamára.
(9)A polgármester a rendkívüli települési támogatás megállapításáról szóló határozatban
előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását. Ha a segélyezett személy
a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Szt. 17.§-ában meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.
Települési temetési támogatás
13. §
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a nógrádmegyeri állandó lakcímmel
rendelkező
a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy
b) az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó
személynek.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az
elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, és 30 napnál nem régebben a kérelmező nevére
kiállított temetési számlát.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől
számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A kérelem kedvező
elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét a temetési számlán
rögzíteni kell.
(4) A támogatás összege: 40.000.-Ft
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Köztemetés
14. §
(1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél
magasabb összegben megállapítani.
(2) A polgármester különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott megtérítési kötelezettség alól:
a) részben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül élő
esetén a 250 %-át, és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik,
b) egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 150 %-át,
egyedül élő esetén a 200 %-át, és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél
bejelenti.
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 130.000.-Ft.
Óvoda- és iskolakezdési támogatás
15. §
(1) A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Nógrádmegyer községben lakóhellyel
rendelkező, nappali tagozaton iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú
képzésben, valamint nappali iskolaendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a helyi
óvodába járó gyermek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat meg.
(2) Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele,
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
b) a tanuló nem magántanuló,
c) továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az előző tanév végi bizonyítvány
másolatának tárgyév szeptember 30-ig történő benyújtása.
(3) A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) Az óvoda- és iskolakezdési támogatás módjáról és mértékéről a képviselő-testület külön
határozatban dönt.
IV. Fejezet
Egyéb rendelkezések
16..§
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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V. Fejezet
Záró rendelkezések

17..§
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. február 28. után
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 10 § (1) bekezdése
szerint támogatás 2015. év első félévében benyújtott kérelmek esetén június 30. napjáig
állapítható meg
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 28/2013. (.XII.31.)
önkormányzati rendelet.
Nógrádmegyer, 2015. február 26.

Verbói Gábor
Polgármester

dr. Verbói Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 27.

Dr. Verbói Mária
jegyző
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