
Ostoros Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének  

21/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8a. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv.-ben meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni települési 

támogatásokról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 2/2015. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(5) Ugyanazon háztartásban élő család vagy személy ugyanarra az időszakra tekintettel több 

jogcímen is részesülhet települési támogatásban, azonban a támogatások összegének 

meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a települési támogatások összevont 

összege – rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kivételével - évente az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladhatja meg.”  

 

„(6) Az eseti és krízis támogatás felhasználását dokumentálni szükséges.” 

 

2. § 

A Rendelet 4. § (2) és (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A kérelmező és családja vagyoni viszonyai igazolásához – e rendelet 9., a 10. § b) és a 11. 

§-ában szabályozott eset kivételével - a jogosultság megállapítása érdekében:” 

 

„(6) A döntéshozó részére a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről – a 

temetési és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kivételével – a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat környezettanulmányt készíthet, a kérelemben foglaltak valódiságát saját 

nyilvántartásai és más hatóságok, munkáltató útján ellenőrizheti.” 

 

3. § 

A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1)  

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén annak 400 %-át.”  

 

(2) Ilyen esetben a segély évente legfeljebb kettő alkalommal állapítható meg. A támogatás 

legmagasabb összege alkalmanként 30.000.-Ft.  

 

4. § 

A Rendelet 9. § (2) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 



„(2) Ez esetben – évente egy alkalommal - a támogatást jövedelemvizsgálat nélkül, a 

rendkívüli élethelyzet dokumentálásával lehet megállapítani, és a támogatás mértéke a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 200 %-áig terjedhet. 

 

„(4) Ha a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 

indokolt, a támogatás nyújtásával egyidejűleg családsegítés - a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálaton keresztül - a szociális és mentálhigiénés problémák kezelésére 

elrendelhető.” 

 

5. § 

A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(2)A támogatás mértéke: 

a) ha - a becsatolt jövedelemigazolás alapján - családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250 %-át, egyedülélő esetén annak 400 %-át, a támogatás mértéke 40.000.-Ft, 

b) jövedelem-vizsgálat nélkül: 15.000.-Ft.”  

 

6. § 

A Rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) 

b) aki egyedül élő, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400 %-át és vagyona nincs, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás 

költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.” 

 

„(5) A döntésre jogosult az előkészítés során megvizsgálja, hogy a járási hivatalnál ugyanazon 

kérelmezőre tekintettel van-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ez 

esetben a jogerős döntésig az eljárást felfüggeszti.”  

 

7. § 

A Rendelet 15. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(1) Lakhatáshoz nyújtott rendszeres települési támogatás állapítható meg közüzemi díj 

(villanyáram, gáz, víz-szennyvíz, szemétszállítási díj) megfizetéséhez annak a jogosultnak, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 280 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át nem haladja meg, és a háztartás 

tagjai egyikének sincs vagyona.” 

 

8. § 

A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.  

  

 

Böjt László                 Vasas Ágostonné  

polgármester                         jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került:  2019.12.16. 
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