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Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati 

rendelete 

a pénzbeli, természetbeni települési és gyermekvédelmi támogatások rendszeréről 

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

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. t. 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

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

bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A települési támogatás formái 

1. § 

(1) Ostoros Községi Önkormányzat illetékességi területén az esetenként adható települési támogatás 

formái: 

a)rendkívüli települési támogatás időszakos létfenntartási gondok enyhítésére, 

b)krízis-támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kezelésére, egészségi 

állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulásként, 

c)temetési támogatás elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként, 

d)rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: természetben nyújtott támogatásként 2,5-3 év korú, 

óvodába járó gyermek étkezésének támogatásához, 

(2) Rendszeres települési támogatás formái: 

a)lakhatási támogatás közüzemi költségek csökkentésére, 

b)gyógyszertámogatás gyógyszerkiadások részbeni viseléséhez. 

(3) Az eljárást megindítani: 

a) formanyomtatványon előterjesztett kérelemre, vagy 

b) - rendszeres támogatások kivételével - hivatalból 

lehet. 

(4) A rendszeres települési támogatás határozott időtartamra adható, évente a kérelem benyújtását 

követő hónap első napjától a tizenkettedik hónap végéig kerül megállapításra és a lejáratot megelőző 

60 napon belül újra igényelhető. 

(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 500 %-át nem haladhatja meg. 

(6) A rendkívüli és krízis támogatás felhasználását dokumentálni szükséges. 

(7) A települési támogatás összegét az általános kerekítési szabályoknak megfelelően 500.- vagy 

1000.-Ft-ra kerekítve kell megállapítani. 

(8) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 
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(9) A pénzbeli ellátás a kérelmező részére folyószámlájára történő átutalással, postai utalással vagy 

indokolt esetben házipénztárból történő kifizetéssel történik.” 

(10) A természetben nyújtott ellátások formáját egyedileg kell meghatározni. 

(11) A települési támogatások nyújtásáról évente nyilvántartást kell vezetni. 

(12) E rendelet alkalmazásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt) 4. § (1) bekezdésében rögzített fogalommeghatározások az irányadók. 

2. A kérelmek benyújtása 

2. § 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatások iránti 

kérelmeket az erre a célra rendszeresített, e rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványokon, 

az önkormányzati hivatalnál lehet előterjeszteni. 

(2) A kérelmező és családja vagyoni viszonyai igazolásához – e rendelet 6. §-ában szabályozott eset 

kivételével - a jogosultság megállapítása érdekében: 

a) a kérelmében feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást kell benyújtani, 

az alábbiak szerint: 

aa) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

nettó jövedelméről munkáltatói igazolást, 

ab) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a 

folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szelvényt, 

ac) a mindenkori munkaügyi hivatal igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli 

ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan, 

ad) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, a 

tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát, illetve 

átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot, 

ae) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó adóbevallást 

af) az alkalmi munkavállalói szerződés keretében szerzett jövedelem esetében a kérelem 

benyújtását megelőző évre vonatkozó adóbevallást. 

ag) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot 

(elismervény, postai feladóvevény, pénzintézeti számlakivonat), vagy a szülők közötti 

egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot, vagy a 

tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, 

ah) az állam által megelőlegezett gyermektartás díjról a kérelem benyújtását megelőző hónapra 

vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, vagy átutalási folyószámlára utalás esetén a 

pénzintézeti számlakivonatot, 

ai) az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító 

szerv igazolását, 

b) be kell mutatni a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványát, vagy a 

személyazonosságot igazoló más érvényes okmányt és lakcímkártyát, társadalombiztosítási 

azonosító jelet igazoló kártyát. 

c) ha a kérelmezőnek több lakcíme van, figyelemmel kell lenni az Szt. 32/A. § (1) bekezdésében 

foglaltakra. 
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(3) A támogatások igénylése esetén a kérelmező vagy családja vagyoni viszonyának igazolásához 

csatolni kell a vagyonnyilatkozatban feltüntetett gépjármű-tulajdon esetén forgalmi engedély, lízing 

szerződés másolatát. 

(4) A kérelmezőnek csatolni kell továbbá: 

a) a rendkívüli támogatás igénylése esetén a kérelem indokolását alátámasztó dokumentumokat, 

b) krízis-támogatás igénylése esetén: 

ba) hatvan napnál nem régebben történt elemi kárról az azt alátámasztó dokumentációt, vagy 

bb) betegségről, vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény ellátásáról hatvan napnál nem 

régebbi ambuláns leletet, zárójelentést, vagy 

bc) speciális betegség kialakulásáról hat hónapnál nem régebbi háziorvosi, vagy szakorvosi 

igazolást, vagy 

bd) az igényelt egészségügyi segédeszköz- és a gyógyszerköltségről igazolást, egészségügyi 

szolgáltatás díjáról postai feladóvevényt, vagy 

be) egyéb, létfenntartását veszélyeztető helyzet igazolására szolgáló dokumentumot, 

c) temetési támogatás igénylése esetén: 

ca) a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát, 

cb) halotti anyakönyvi kivonatot, 

d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén óvodai igazolást a nevelésbe vett 2,5-3 

év közötti gyermekről 

e) lakhatási támogatás igénylése esetén a közüzemi díjakról a szolgáltató által kiállított közüzemi 

számlát, 

f) gyógyszertámogatáshoz: háziorvosi, szakorvosi igazolást az igénylő havi rendszeres 

gyógyszerszükségleteiről, gyógyászati segédeszköz szükségességéről. 

(5) Az igazolásokat eredetben kell a kérelemhez csatolni. A másolatban becsatolt igazolások, iratok 

eredetijét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni, mely alapján az ügyintéző a másolatot hitelesíti. 

(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. 

(7) A döntéshozó a települési támogatás biztosításának formáját, szabályait, határidejét határozatban 

állapítja meg. 

3. Hatáskörök 

3. § 

(1) A Képviselő-testület dönt e rendelet 6. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. 

(2) A Humán Erőforrás Bizottság átruházott hatáskörben dönt: 

a) rendkívüli települési támogatásról, 

b) lakhatási támogatásról, 

c) gyógyszer-támogatásról, 

d) temetési támogatásról, 

e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, 

f) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 

megtérítése összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének csökkentéséről, 

elengedéséről vagy részletekben történő megfizetéséről. 
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(3) A polgármester átruházott hatáskörben dönt a krízis-támogatás odaítéléséről. 

4. § 

A kérelmező által a polgármester és a Humán Erőforrás Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

döntése ellen benyújtott fellebbezését a Képviselő-testület bírálja el. 

4. Pénzbeli eseti ellátások 

5. § 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki 

a) létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került, mert időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gondokkal küzd haláleset, betegség, iskoláztatás biztosítása, gyermek fogadásának 

előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítése, várandós anya gyermekének megtartása, tüzelő beszerzése 

miatt és önmaga, családja ellátását más módon nem tudja biztosítani 

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

legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 500 %-át. 

(2) A támogatás legmagasabb összege alkalmanként 30.000.-Ft. 

(3) A támogatás indokolt esetben természetbeni juttatásként is megállapítható. 

6. § 

(1) Krízistámogatásban részesíthető az, aki előre nem látható rendkívüli élethelyzetbe került, 

(különösen, ha lakóingatlana elemi kárt szenvedett, folyamatos, legalább 60 napot meghaladóan 

táppénzben vagy kórházi ápolásban részesült, speciális kezeléshez, étrendhez kötött betegsége alakult 

ki, balesetet szenvedett, egyéb indokolt és igazolt válsághelyzet következett be. 

(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 300 %-áig terjedhet. 

(3) A támogatás indokolt esetben természetbeni juttatásként is megállapítható. 

(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) Rendkívüli vis maior helyzetben a Képviselő-testület egyedi határozatával ettől magasabb 

összegű támogatásról is dönthet. 

7. § 

(1) Temetési támogatást - amennyiben az Ostorosi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 

kérelmező, Ostoroson lakóhellyel rendelkező hozzátartozójának halálesete miatt kéri - a kérelmező 

nevére szóló temetési számla kiállítását követő 60 napon belül lehet igényelni. 

(2) A támogatás mértéke: ha - a becsatolt jövedelemigazolás alapján - családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 
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egyedül élő esetén annak 500 %-át, a támogatás mértéke urnás temetés esetén 30.000.- Ft, koporsós 

temetés esetén 50.000.- Ft. 

(3) A temetési költségekre tekintettel a kérelem benyújtásakor az iktatószámot, a benyújtás tényét, 

illetve a települési támogatásra való jogosultságot rá kell vezetni a számlára és a számlát a kérelmező 

részére vissza kell adni. 

5. Rendszeres pénzbeli ellátások 

8. § 

(1) Gyógyszerkiadások részbeni viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a 

szociálisan rászorult személy, 

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

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és sem a kérelmezőnek, sem a családjának vagyona 

nincs, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 20%-át, vagy 

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

összegének 500 %-át és vagyona nincs, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége 

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

(2) E támogatásra nem jogosult, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik. 

(3) A gyógyszerköltségeket az OEP honlapján közzétett gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 

árakon kell figyelembe venni. 

(4) A támogatás összege havonta: 4.500.-Ft/hó. 

(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. 

9. § 

(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 300 %-át, egyedül élő 

esetében a 500 %-át nem haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

(2) Lakhatáshoz nyújtott rendszeres települési támogatásra jogosult, aki a szolgáltatóval szerződésben 

áll. A támogatás a kérelmező által megjelölt szolgáltató részére közvetlenül kerül átutalásra a 

szolgáltatóval kötött megállapodás alapján. A jogosult a kapott támogatás szolgáltatók közötti 

megosztását kérheti, ha egy szolgáltatónál a számlával igazolt költség az adható támogatás összegét 

nem éri el. 

(3) A támogatás összege 5.000.-Ft/hó. 

(4) A szolgáltató az átutalt havi támogatást a jogosult számláján jóváírja. 

(5) Nem jogosult lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra: 

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja ingatlanát, 

b) akinek tulajdonjogára tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn. 
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(6) E támogatás – az Szt. 45. § (2) bekezdésére figyelemmel – más jogszabály alkalmazásában 

lakásfenntartási támogatásnak minősül. 

6. Természetben nyújtott szociális ellátások 

10. § 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető, akinek gyermeke a 3. életévét még 

nem töltötte be, az óvodai nevelésbe vétele megtörtént és a kérelmező a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás feltételeinek igazoltan megfelel. 

(2) A támogatás max. 6 hónapra természetben nyújtható. 

7. Záró rendelkezések 

11. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) Szoc.rendelet mellékletei.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)
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Általános indokolás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános indokolás 

A Képviselő-testület 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletében határozta meg a pénzbeli és 

természetbeni települési és gyermekvédelmi támogatások fajtáit, szabályait és mértékét. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya az önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata során törvényességi észrevételében formai változtatásokat és tartalmi pontosításokat 

javasolt, mivel időközben egyes hivatkozott jogszabályhelyek hatályon kívül helyezésre kerültek, 

illetve a felhatalmazó és feladatkört megállapító rendelkezések pontosítása is szükséges volt. 

Nemzeti Jogszabálytár átalakulásához kapcsolódó LOC-LEX rendszer alkalmazása miatt is olyan 

formai változtatásokat kellett a rendeleten végrehajtani az alcímek és szakaszok tagolását illetően, 

ami miatt az 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését javasoljuk, és az 

előterjesztés szerint új rendelet elfogadására teszünk javaslatot. 

Egyes szabályok azért maradtak ki a tervezetből a korábbi rendelethez képest, mivel a törvényességi 

felhívás szerint törvényben meghatározott szabályokra való hivatkozás egyes esetekben 

szükségtelen, mivel azokat anélkül is alkalmazni kell, hogy az önkormányzati rendelet konkrétan 

utalna rájuk. 

A korábbi rendelethez képest nem szerepelnek az új rendelet-tervezetben lakókörnyezet 

rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok, mivel az önkormányzatnak erre vonatkozó 

felhatalmazása megszűnt. 

A korábbi rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja eseti támogatásról rendelkezett, a tervezetben az eseti 

támogatás helyett rendkívüli települési támogatás elnevezés kerülne bevezetésre. 

A törvényességi felhívás szerint ellentétes a támogatás céljával, hogy évente legfeljebb két 

alkalommal lehetett eseti támogatást kérni, ezért az új szabályozásnál nem került maximalizálásra 

a rendkívüli élethelyzet esetén beadható kérelmek száma. 

A legnagyobb változást az jelentette, hogy az időskorúak, tanévet kezdők eseti támogatása 

semmilyen szociális feltételt nem tartalmazott, ezért a települési támogatásokról szóló rendeletben 

ez nem szabályozható. Javaslatuk szerint az ilyen támogatásokat eredeti jogalkotói hatáskörben 

megalkotott rendeletben, vagy képviselő-testületi határozatban szükséges megállapítani. 

Figyelemmel arra, hogy a települési támogatási rendszer a törvényességi felhívás alapján 

felülvizsgálatra került, egyes, azzal nem érintett részek átalakítását is javasoljuk. 

Ugyanazon háztartásban élő család vagy személy esetén a települési támogatások összevont 

összegét a korábbi összeghatárról, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-

áról 500 %-ra javasoljuk felemelni. (1. § (5) bekezdés) 

Az egyes támogatási formáknál a családban egy főre jutó havi jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250/280 %-a helyett egységesen 300 %-ra, egyedülállók esetében 

400 %-ról 500 %-ra javasoljuk felemelni. 

A 7. §-ban szabályozott temetési támogatás esetén megszűnik a jövedelemvizsgálat nélküli 

támogatási forma, mivel az sem tartalmazott szociális feltételt. A korábban szociális alapon nyújtott 

egy összegű, 40.000.-Ft mértékű támogatás helyett 30.000.-Ft támogatás járna urnás temetés, 

50.000.-Ft koporsós temetés esetén. 
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Egyéb ellátási formáknál a támogatás mértéke nem változna. 

 Kérjük a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását! 


