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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2013. (XII. 30.) rendelete  

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) 
pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, 37/A.§ (3) 
bekezdésében, 45.§ (1)-(2) bekezdésében, 47.§ (1)-(2) bekezdésében, 48.§ (4) 
bekezdésében, 50.§ (3)-(4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132.§ (4) 
bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint az 
önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
LXXV. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezés 
 

1. A rendelet célja 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján szabályozza az önkormányzat hatáskörébe 
tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.  
 
a) Pénzben nyújtható szociális ellátások: 

a) aktív korúak ellátása (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres 
szociális segély). 

 
b) Pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások: 

ba) rendszeres szociális segély, 
bb) lakásfenntartási támogatás, 
bc) önkormányzati segély. 

 
c) Természetben nyújtható szociális ellátások: 

ca) közgyógyellátás, 
cb) köztemetés. 

 
(2) E rendelet nem tartalmazza a Szt. és végrehajtási rendeletei által teljes körűen 

szabályozott szociális ellátásokat. 
 

 
 

2. Rendelet hatálya 
2.§ 

 
E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3.§ (1)-(3) bekezdésében, a 7.§-ában, valamint a 
Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott személyekre. 
 
 

3. Értelmező rendelkezések 
3.§ 
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1. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak. 
2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak. 
3. Egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak. 
4. Együtt élő személyek: a lakásban együtt lakó az Szt. 4. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározottak. 
5. Gyermek: az Szt. 4. § (1) bekezdés db)-dc) pontjában meghatározottak. 
6. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak. 
7. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
8. Vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak. 
 
 

II. fejezet 
4. Eljárási szabályok 

4.§ 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet a (Ket.) 34. § (2) és 
38. § (1) bekezdésekben foglaltak szerint szóban vagy írásban a nyárlőrinci 
Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.  
 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:  
a) a kérelmező alapvető személyazonosító adatait (neve, anyja neve, születési 

helye, ideje), és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ-szám);  
b) a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét; 
c) nyilatkozatot a szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó – oda bejelentett – 

az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről; 
d) a kért szociális ellátási forma megnevezését és indokolását. 
 

(3) A kérelemhez mellékelni kell:  
a) a háztartás tagjainak a jövedelemszámításnál irányadó időszakra eső 

jövedelméről szóló igazolást;  
b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel 

nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 
fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról;  

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott 
ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat; 

d) valamint az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.  
 

 
A (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolás: 

 
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás;  
b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi 

központ által kiállított igazolás;  
a) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben 

kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény;  
b) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság 

által a lezárt adóévről kiállított igazolás;  
c) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság 

által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás 
vagy a vállalkozó nyilatkozata;  

g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai 
szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a 
tartásdíj jogosultjának nyilatkozata;  
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h) ösztöndíjról a középfokú- vagy felsőfokú oktatási intézmény által kiállított 
igazolás, bankszámlakivonat vagy az átutalást igazoló elektronikus 
nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom;  

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő 
igazolás.  

 
(4) A polgármesteri hivatal a döntés előkészítése során tájékozódik a kérelmező szociális 

helyzetéről az egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok 
szerint, valamint, ha a kérelmezőre, vagy az együtt élő személyekre vonatkozó 
adatok rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt 
készít a kérelmező lakásán. 
 

(5) A környezettanulmány felvételét a polgármesteri hivatal mellőzi, ha a kérelmező 
lakásán már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően 
környezettanulmányt készítettek. 
 

(6) A rendszeres ellátásokra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata a jogosultságot 
megállapító szerv – személy – feladata. Az éves ellenőrzés előkészítését, 
szervezését a Hivatal végzi. Az ellenőrzésre jogosult a felülvizsgálat keretében 
megkeresheti a munkáltatót amennyiben olyan adat merül fel, amely ezt szükségessé 
teszi. 
 

(7) Az aktív korúak ellátása kivételével az e rendeletben szabályozott ellátásokról, az 
Szt. 17. § (1) bekezdés szerinti visszatérítésre kötelezésről, valamint az Szt. 17. § (5) 
bekezdés szerinti méltányosság gyakorlásáról a képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben a polgármester dönt. 

 
III. fejezet 

Egyes szociális pénzbeli ellátások  
5. Aktív korúak ellátása 

5.§ 
 

(1) Az aktív korúak ellátásainak megállapítására (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, 
rendszeres szociális segély) az Szt. 33-37/C. §-aiban foglaltak az irányadók. 

 
(2) Az aktív korúak ellátásának jogosultja a Szt.-ben meghatározott feltételeken túl az 

életvitelszerűen lakott lakás, ház, annak udvara, kertje és kerítéssel határos járda 
tisztántartására köteles. 
 

(3) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama 
alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha: 
a) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy 

munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette és erről a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó 
érvényes szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, vagy, 

b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való 
részvételét akadályozza, vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy, 

c) várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja, vagy, 
d) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a 

munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább három 
alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott. 

 
(4) A Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult 

személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésre kijelölt szerve a Szociális és 
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Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Családsegítő Szolgálata. (Kihelyezett 
székhelye: Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4.) 

 
(5) A (4) bekezdés szerinti jogosult köteles 

a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél 
nyilvántartásba vetetni magát, 

b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül az egyéni élethelyzethez 
igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni és az ezen 
alapuló együttműködési megállapodást megkötni, 

c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, 
d) folyamatos kapcsolatot tartani a Családsegítővel és legalább havonta eleget 

tenni a Családsegítő által megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének. 
 

(6) Az együttműködés eljárási szabályaira, a beilleszkedést segítő programok típusaira 
és az együttműködés megszegésének eseteire Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselőtestülete szociális ellátásra vonatkozó rendeletének előírásai 
az irányadók. 

 
(7) A jegyző – a családsegítő szolgálat együttműködési kötelezettség felróható 

megszegéséről szóló értesítése alapján – a rendszeres szociális segélyt beszünteti. 
 

6. Önkormányzati segély 
6.§ 

 
(1) Önkormányzati segélyt kell nyújtani különösen 

a) a családot ért elemi kár esetén, 
b) egy hónapon túl tartó betegség, 
c) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal 

rendelkező személy él, 
d) ha a kérelmező hajléktalan, 
e) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-

végrehajtási intézetből szabadult, 
f) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, 
g) a kérelmező gyógyszerköltségeihez, 
h) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi 

szolgáltatás vagy gyógyászati segédeszköz igénybevétele esetén, ha a 
szolgáltatás díja vagy a gyógyászati segédeszköz ára a nyugdíjminimum 30 %-át 
meghaladja, 

i) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából,  
j) a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra, 
k) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek 

családba való visszakerülése érdekében, 
l) a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének 

megtartása céljából, 
m) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri 

kiadásokra, 
n) ha a családban egyidejűleg kettő vagy több gyermek születik, 
o) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 
p) akik a gyermek / gyermekek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 

szorulnak. 
 
 

(2) Az önkormányzati segély nyújtható készpénzben, és természetbeni juttatással 
(élelmiszercsomag, ruhacsomag, tüzelőanyag, építőanyag, tankönyv, közüzemi díjak 
kifizetése, oktatási intézmények térítési díjának kifizetése az itt tanulók támogatása, 
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vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával). 
 
(3) Nem állapítható meg önkormányzati segély: 

a) ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 180 %-
át, vagy 

b) hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, 
valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy 

c) az (1) bekezdés f), j), n) és o) pontja esetén, ha a kérelmet az annak alapjául 
szolgáló eseményt követő 90 napon túl nyújtották be. 

 
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár alól kivétel  
 

a) családot ért elemi kár, 
b) az egy hónapon túl tartó betegség, 
c) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentésére igényelt 
támogatás. 
 

Az a)-b) pont esetében jövedelemhatárra tekintet nélkül önkormányzati segélyben 
részesíthető a kérelmező, a c) pont esetében a jövedelemhatár személyenként 
legfeljebb a nyugdíjminimum 230 %-a. 

  
(5) Az önkormányzati segély összege a 6. § (1) bekezdés 

 
a) a)-b) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-a, 
b) d)-e) pontja esetén személyenként legfeljebb a nyugdíjminimum 15 %-a, 
c) c), f), g), h), i) pontja esetén személyenként legfeljebb a nyugdíjminimum 30 %-a, 
d) j), k), l), p) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a, 
e) m) pontja esetén gyermekenként legfeljebb a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (2) bekezdése 
szerinti összeg, 

f) n) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum ötszöröse, 
g) o) pontja esetén legalább a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 

50 %-a, de legfeljebb annak teljes összege lehet. 
 

(6) Az önkormányzati segély összege a 6. § (1) bekezdésében fel nem sorolt esetekben 
legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a lehet. 

 
(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége évente az önkormányzat 

költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. 
 

(8) Az önkormányzati segély megállapításához 
 
a) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet eredeti igazolásával, 
b) a kórházi kezelést a kórházi zárójelentés másolatával, 
c) a gyógyszerköltséget a háziorvos vagy a gyógyszertár által kiállított igazolással, 
d) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató 

igazolásával, valamint a gyógyászati segédeszköz vásárlásáról kiállított 
számlával, 

e) a fűtés költségeit: 
ea) gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla 

eredeti vagy másolati példányával, 
eb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a 

tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlával, 
f) a gyermek születését a születési anyakönyvi kivonat másolatával, 
g) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával, 
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h) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, 
i) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással, 
j) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával 

kell a kérelmezőnek igazolnia. 
 

(9) A 6. § (1) o) pontja esetén az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell 
a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére a 
temetés költségeiről kiállított számlák eredeti vagy másolati példányát, valamint, ha 
a haláleset nem Nyárlőrinc közigazgatási területén történt, az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatának másolatát is. 

 
IV. fejezet 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

7. Közgyógyellátás 
7.§ 

 
(1) Az Szt.-ben meghatározottakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult 

közgyógyellátásra, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, 
egyedül élő esetén 250 %-át, feltéve ha a havi gyógyító ellátásának költsége 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át. 

(2) A közgyógyellátási igazolvány kiadásának egyéb szabályait az Szt. 49-53. §-ai 
tartalmazzák. 
 

8. Köztemetés 
8.§ 

 
(1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól 

 
a) mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, 
egyedül élő személy esetében 150 %-át, 

b) 50 %-os mértékben mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő személy esetében 200 %-át. 

(2) A köztemetés költségeinek legfeljebb 6 havi részletben történő megfizetése 
engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát, egyedül élő személy esetében a 
nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg. 

 
9. Szociális Kerekasztal  

9. § 
 

(1) A Képviselő-testület helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, a 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 

(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 
a) Nyárlőrinc Község Önkormányzata részéről az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke, aki egyben a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke, 
b) Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, 
c) Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat családgondozója, 
d) Védőnő, 
e) Házi orvos. 
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(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen 

van. Véleményét, illetve javaslatait szavazat-többséggel alakítja ki. 
 

10. Hatályba léptető rendelkezések 
10. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti Nyárlőrinc Község képviselő-testületének  
 
1. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelete. 

2. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete.  

3. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2006. (IX.11.) önkormányzati rendelete.  

4. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2007. (VIII.24.) önkormányzati 
rendelete. 

5. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.  

6. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelete. 

7. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II.16.) önkormányzati rendelete. 

8. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2009. (VI.2.) önkormányzati rendelete. 

9. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló a 11/2010. (XII. 31.) önkormányzati 
rendelete.  

10. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló a 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete.  

11. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló a 11/2011. (VIII. 31.) önkormányzati 
rendelete.  

12. a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló a 4/2012. (VIII. 03.) önkormányzati 
rendelete.  

 
Nyárlőrinc, 2013. december 19. 
 
 

 Pap Sándor Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. december 30. 

 

  Zayzon Jenőné 
  jegyző 


