
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2020.(11.6.) önkormányzati rendelete 

A lakáscélú támogatásokról

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 
népességmegtartó erejének megőrzése és a fiatalok lakáshoz jutásának elősegítése 
érdekében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 . §

(1) Felsőegerszeg Község Önkormányzata vissza nem térítendő lakáscélú 
támogatást nyújt a Felsőegerszeg községben letelepedni kívánók számára
a) új lakás építése,
b) lakás vásárlása,
c) lakás korszerűsítése 
céljából.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt lakáskorszerűsítés lehet
a) energetikai korszerűsítés (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere stb.) vagy
b) komfortfokozat növelését eredményező átalakítás (pl. fürdőszoba kialakítása 
stb.)
c) az épület állagát veszélyeztető állapot megszüntetése.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelmet az építkezés megkezdését 
követően, az épület használatba vételét megelőzően kell benyújtani. Az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben az adásvételi szerződés megkötését követő 6 
hónapon belül kell a kérelmet benyújtani. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
esetben a korszerűsítés megkezdését követően, a teljes bekerülési költség 50 %- 
ának, de legfeljebb 150 ezer forintnak megfelelő értékű munka elvégzését 
követően kell a támogatási kérelmet benyújtani.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes bekerülési költség 50 %-át, 
maximális összege
a) lakás építés esetén: 1.000.000 forint,
b) vásárlás esetén: 200.000 forint,
c) lakáskorszerűsítés esetén: 150.000 forint,.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés c) pontja szerinti lakás korszerűsítésre 
nyújtandó támogatás összegét a maximális támogatás mértékéig a kérelem 
benyújtásakor már teljesített, számlával igazolt lakáskorszerűsítési kiadások 
összegével azonos összegben állapítja meg.
(6) A támogatás az önkormányzat költségvetésében erre a célra biztosított éves 
előirányzat erejéig nyújtható.
(7) Lakáscélú támogatásban 5 évente egyszer részesíthető a kérelmező vagy vele 
együtt élő, együtt költöző családtagja.

2 .  §
(1) A kérelmeket a rendelet mellékletében foglalt tartalommal folyamatosan lehet 
beadni, azokat a képviselő-testület a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja 
el.



(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az együtt költöző családtagok nevét, továbbá a 
lakásmegoldás választott módját, a tervezett költségeit, valamint a kérelmező 
nyilatkozatát arról, hogy Felsőegerszegen kíván lakni, és a kérelem benyújtását 
megelőző 5 évben részesült-e ő vagy együtt költöző családtagja Felsőegerszeg 
Község Önkormányzatától lakáscélú támogatásban.
(3) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kérelemhez mellékelni kell a 
lakáskorszerűsítés tervezett költségeinek 50 %-át, de maximum 150 ezer forintot 
elérő összegben a kérelmező vagy együtt költöző családtagja nevére szóló, a 
lakáskorszerűsítés körében felmerülő anyagköltséget, munkadíjat tartalmazó 
számla másolatát.

3- §
(1) A képviselő-testület döntésének megfelelően - az e rendeletben foglaltakat 
érvényesítve - a támogatás folyósítására a polgármester köt támogatási szerződést 
a pályázóval. A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a támogató és a támogatott(ak) megnevezését, címét;
b) a támogatás összegét és jogcímét;
c) a támogatás folyósításának módját,
d) tájékoztatást a támogatás visszafizetésének kötelettségére a 4. §-ba foglaltak 
szerint.

4.§
(1) Amennyiben az építkezés, vásárlás vagy lakáskorszerűsítés meghiúsul, 
illetőleg a támogatott a tulajdonjogát a folyósítástól számított 5 éven belül 
elidegeníti, a támogatást 30 napon belül vissza kell fizetni.
(2) Meghiúsul az építkezés, ha az építést a támogatás kifizetésétől számított 3 
éven belül nem fejezik be.
(3) Meghiúsul a vásárlás, ha a támogatott a tulajdonjogot a támogatás kifizetésétől 
számított 3 hónapon belül nem szerzi meg.
(4) Meghiúsul a lakáskorszerűsítés, ha a munkákat a támogatás kifizetésétől 
számított 1 éven belül nem fejezik be.
(5) Amennyiben a támogatott 5 éven belül elköltözik a településről, a támogatás 
összegét az (1) bekezdés szerint vissza kell fizetni.

5-§

(1) E rendelet a közétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a még el 
nem bírált kérelmek ügyében is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének a lakáscélú 
támogatásokról szóló 7/2018.(V4Ib>P0‘) önkormányzati rendelete.
Felsőegerszeg, 2020. februáiy^

c
Herke Csaba 
polgármester

A rendelet kihirdetvefo^'^ző 
2020. február 6. ^  ^  ^

D rf^JdonÚ ^ 1 áj epSő'

óarany®

Dr. Kajdon Béla 
jegyző



melléklet

Felsőegerszeg Község Önkormányzata részére
K é r e l e m

Tisztelt Képviselő-testület!
Alulírott(ak)
1 ........................................................................................... (név, leánykori név)
.................................................................................................(születési hely, idő)
.........................................................................................................(anyja neve)
.................................................................................................................(lakcím)
2 ........................................................................................... (név, leánykori név)
.................................................................................................(születési hely, idő)
.............................................................................................................(anyja neve)
.................................................................................................................(lakcím)
mint Felsőegerszeg községben letelepedni kívánók támogatást kérek (ünk): (a
megfelelő aláhúzandó)

A) új, önálló lakás építéséhez, Felsőegerszeg,........utca . szám alatti ingatlanra,
B) lakás vásárlásához, Felsőegerszeg,...................... utca . szám alatti ingatlanra,
C) lakás korszerűsítéséhez, Felsőegerszeg,..............utca . szám alatti ingatlanra.

C) pont szerinti esetben a korszerűsítés során tervezett munkálatok fajtája és 
megnevezése:
CA) energetikai korszerűsítés (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere stb.):

CB) komfortfokozat növelését eredményező átalakítás (pl. fürdőszoba kialakítása 
stb.)

CC) az épület állagát veszélyeztető állapot megszüntetése:

A lakásvásárlás/építés/korszerúsítés/felújítás tervezett összköltsége:
............................Ft
Az együtt élő, költöző családtagok neve:

Alulírott(ak) nyilatkoz(unk) arról, hogy Felsőegerszeg közsében kíván(unk) élni, a 
kérelem benyújtását megelőző 5 évben én (mi) vagy együtt költöző családtagunk 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatától lakáscélú támogatásban (a megfelelő
aláhúzandó)
a) részesült(em)
b) nem részesült(em).
A támogatás folyósítását ................................................................  számú

bankszámlára kérem (kérjük).
Felsőegerszeg, 20.......................

kérelmező aláírása kérelmező aláírása



Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2020.(11.6.) önkormányzati rendelete 

egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya

i-§
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa a települési szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és 

természetbeni ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályait.

(2) Az önkormányzat által folyósított gyermekvédelmi és szociális ellátásra való jogosultság, a 
jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, és a hatósági ellenőrzésre az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 
Szt.), valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Gyvt.) és e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

2.§
A rendelet hatálya kiterjed Felsőegerszeg Község Önkormányzata közigazgatási területén élő, 
lakcímmel rendelkező, a Szt. 3. § (l)-(3) bekezdésében foglalt személyekre.

2. Hatásköri rendelkezések

3* §
(1) A képviselő-testület a hatáskörét átruházza a polgármesteire e rendeletben foglalt esetben egyes

települési támogatások megállapítása ügyekben.
(2) A polgármesterdöntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Sásdi Közös

Önkormányzati Hivatalban (a továbiakban: önkormányzati hivatal) benyújtott, a képviselő- 
testülethez címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést a polgármester a képviselő- 
testület következő ülése elé terjeszti. A fellebbezést a beadástól számított legkésőbb 60 napon 
belül el kell bírálni.

II. fejezet
Települési támogatások

3. Általános feltételek

4.§
(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, valamint rendszeres települési 

támogatással segíti a szociálisan rászorult, méltánylandó anyagi nehézséggel küzdő 
személyeket.

(2) Rendszeres települési támogatás nyújtható
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási 
települési támogatás)
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b) a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás).
(3) A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális 

problémáinak enyhítését -  a Gyvt-ben foglaltak figyelembe vételével -  települési támogatással 
segíti az önkormányzat

5 - §
(1) A települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót 

megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így 
például együttműködjön a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe 
vegye a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgáltatást. Nem nyújtható települési támogatás 
annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl.

(2) A települési támogatás nyújtható készpénzben, de természetbeni szociális ellátás formájában, a 
támogatott személy kiadásainak átvállalásával is megállapítható.

6- §
(1) A települési támogatás megállapításáról -  a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a képviselő-

testület dönt.
(2) A polgármester hatáskörébe tartozik a 8. §-ban és a 11. §-ban foglalt esetekben települési 

támogatás megállapítása.
4. Rendkívüli települési támogatás

7.§
(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére.

(2) Évente legfeljebb hat alkalommal, eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra rendkívüli 
települési támogatásban lehet részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy a gyennek hátrányos helyzete 
miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a kérelmező egy főre számított havi családi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

(3) Évente legfeljebb két alkalommal, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehet 
részesíteni azokat a személyeket is, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások 
(így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyennek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások) anyagi segítségre 
szorulnak, feltéve, hogy egy főre számított havi családi jövedelmük nem haladja meg a (2) 
bekezdésben foglalt jövedelemhatár kétszeresét.

(4) A családok és egyedül élők számára nagy anyagi megterhelést jelentő kiadásokra -  például a 
gyermekek iskoláztatásához kapcsolódó költségek, fűtés és egyéb rezsiköltségek stb. -  
tekintettel a képviselő-testület hivatalból, a település minden rászoruló lakosa számára 
rendkívüli települési támogatást nyújthat, a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően is.

(5) A pénzbeli rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege -  a 8-10. §-ban foglalt kivétellel 
-  3-25.000 forint lehet.

8-§
A szülőt a gyermek megszületését követő 6 hónapon belül benyújtott kérelmére gyermekenként 
50.000 Ft rendkívüli települési támogatás illeti meg a gyennek születésével kapcsolatos kiadásokra 
tekintettel.
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9 .  §
(1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatása pályázaton elnyert mennyiségben és minőségben rendelkezésére álló 
tűzifát a rászoruló lakosság számára természetbeni rendkívüli települési támogatásként (a 
továbbiakban: szociális célú tűzifa juttatás) biztosítja.

(2) A szociális célú tűzifa juttatásról a képviselő-testület határozattal dönt. A rendelkezésre álló 
tűzifamennyiséget a legrászorultabbak között kell elosztani. A rászorultság mértékének 
meghatározása során előnyben kell részesíteni a Szt. szerint aktív korúak ellátására, az 
időskorúak járadékára, valamint -  tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 
történő nyújtására -  a települési támogatásra, különösen a lakásfenntartási települési 
támogatásra jogosultakat, és a Gyvt. szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
családokat.

(3) Szociális célú tűzifa juttatás keretében háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa rászorulók 
ingatlanára történő szállítására kerül sor. A tűzifa biztosítása, valamint rászorulókhoz történő 
kiszállítása egyaránt ellenszolgáltatás nélkül történik.

10 . §

(1) Rendkívüli települési támogatás a nem várt rendkívüli kiadás miatt nehéz helyzetbe került 
kérelmező részére 2 évente egyszer pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege 50.000 forintig 
terjed.

(2) Nem részesíthető kölcsönben a kérelmező, ha a család a korábban igénybe vett kölcsönét vagy a
köztemetés megtérítendő költségét nem, vagy késedelmesen fizette vissza.

(3) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a
visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A 
kölcsön nyújtásáról a képviselő-testület döntése alapján a polgármester és a jogosult 
megállapodást köt, melyben meg kell határozni a kölcsön összegét, kifizetésének módját, a 
visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A 
szerződésben a kérelmező és házastársa vagy élettársa egyetemleges felelősséget köteles 
vállalni a kölcsön visszafizetésére.

(4) A kamatmentes kölcsönt legfeljebb 1 év alatt kell visszafizetni, a képviselő-testület döntése 
szerinti havi egyenlő részletekben. Az első részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. 
napjáig kell megfizetni. A határidőben vissza nem fizetett kölcsönt a Szt-nek a jogosulatlanul 
felvett ellátásra vonatkozó rendelkezése szerint kell behajtani.

11. §
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési 

támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) nyújtható annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet
benyújtani.

(3) A temettetö a temetési támogatás felvételére temetésenként egy esetben jogosult. A kérelem 
benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy máshol e címen nem igényelt és 
nem kapott települési támogatást.

(4) A temetési támogatás összege 50.000 Ft.
5. Lakásfenntartási települési támogatás

12. §

(1) Az önkormányzat lakásfenntartási települési támogatás nyújtásával segíti a rászorulókat a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésében.
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(2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
220%-át, egyszemélyes háztartás esetén 250 %-át, továbbá az elismert havi lakásfenntartási 
költségek a háztartás összjövedelmének 20 %-át elérik, és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona,

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában háztartás az Szt. szerinti háztartás. Vagyon alatt a hasznosítható
ingatlant, jármüvet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, ha annak forgalmi értéke 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azzal, hogy nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában elismert havi lakásfenntartási költségként a kérelem beadását 
megelőző utolsó havi számla alapján
a) a villanyáram-,
b) a víz-
c) és gázfogyasztás,
d) csatornahasználat
e) a lakbér vagy az albérleti díj,
f) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete,
együttes összege, továbbá nem gázzal vagy villanyárammal fűtők esetében a tüzelőanyag 
költségeinek megfizetésére havi 5.000 forint vehető figyelembe.

13. §
(1) A lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

kezdődően 12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege 3.500 forint. A kérelmeket 
folyamatosan lehet benyújtani.

(2) A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, 
és a lakásfenntartással összefüggő, 12. § (4) bekezdése szerinti azon rendszeres kiadásokhoz 
kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti.

(3) A lakásfenntartási települési támogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 
kell a (2) bekezdés szerint utalni vagy a képviselő-testület döntése szerint kifizetni.

14. §

(1) Lakásfenntartási települési támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lehet 
megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak 
minősül az albérlet és a bírósági határozattal megosztott lakás lakrésze.

(2) Megszűnik a lakásfenntartási települési támogatás:
a) a megállapított folyósítási időtartam leteltével, vagy
b) ha a képviselő-testület a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával a támogatást 
megszünteti.

(3) Nem állapítható meg lakásfenntartási települési támogatás annak a kérelmezőnek, illetve a 
megállapított támogatást meg kell szüntetni annak a jogosultnak, aki a lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítására vonatkozó, a (4) bekezdésben előírt feltételeket nem teljesíti.

(4) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult köteles az 
általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül 
határos területet, járdát tisztán tartani, az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát, 
valamint higiénikus állapotát fenntartni.

(5) A (4) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülése esetén a kérelmezőt, illetve a jogosultat 
megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a képviselő-testület -  az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével -  felszólítja. Amennyiben a kérelmező határidőben
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eleget tesz a felszólításban foglaltaknak, részére a lakásfenntartási települési támogatást a 
kérelem beadásától kezdve meg kell állapítani. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a 
feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a 
megállapított támogatást meg kell szüntetni.

6. Gyógyszertámogatás

15. §
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes 
viselni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az 
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át.

(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak havi 
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(4) A gyógyszertámogatás havi összege a rendszeres gyógyító ellátás havi költségének fele, de 
maximum 5.000 forint.

(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.
(6) Egy családban azonosa időszakban egy kérelmező számára lehet gyógyszertámogatást 

megállapítani és folyósítani.
16. §

(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra 
kell megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.

(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A 
kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor 
közgyógyellátásra jogosult-e.

(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a támogatott 
részére kifizetni.

III. Fejezet 
Köztemetés

17. §

Az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága esetén a képviselő-testület a köztemetés 
költségeinek megtérítését kérelemre, méltányosságból elengedheti, mérsékelheti, részletfizetési 
kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat. A szociális rászorultság megítélésénél e rendeletnek a 
rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Fejezet
Eljárási rendelkezések

18. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket

és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4-24. §-a határozza meg.
(2) Az ellátásokra vonatkozó eljárás általában kérelemre indul. Pénzbeli és természetbeni ellátás 

nyújtására hivatalból is indulhat eljárás, illetőleg hivatalból történő eljárást kezdeményezhet 
köznevelési intézmény, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szolgáltatást nyújtó szerv 
vagy személy, illetőleg civil szervezet is.

(3) Az ellátások iránti kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz, csatolva -  a 7.
§ (4) bekezdésében, a 8-9. §-ban és a 11. §-ban foglalt eseteket kivéve -  a család,
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lakásfenntartási települési támogatás esetén a háztartás, kérelem beadását megelőző havi 
jövedelmét igazoló dokumentumokat.

(4) A jogosultság megállapítása érdekében -  a döntéshozó felkérésére - környezettanulmányt végez 
a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A környezettanulmány elvégzésébe bevonható a 
védőnői szolgálat és a köznevelési intézmények dolgozói is.

(5) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírásához a Szt. 18. § szerinti 
adatokat, továbbá az adott ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó nyilatkozatokat, adatokat, 
illetőleg az adatok hatóság által történő beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat kell csatolni. 
A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni. 
Amennyiben a kérelmező a nyilatkozatokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, 
kérelmét el kell utasítani.

(6) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet és 
táppénzt: a munkáltató jövedelem-igazolásával,
b) társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet 
az adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolással,
c) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat: az előző 
havi nyugdíjszelvénnyel vagy banki kivonattal
d) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatást (GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) postai kifizetési szelvénnyel, banki kivonattal vagy a 
kifizetőtől nyert igazolással,
e) a munkaügyi szervek által folyósított ellátást: az erről szóló határozattal,
f) rendszeres pénzellátást: postai kifizetési szelvénnyel vagy banki kivonattal,
g) bérbeadásból származó jövedelmet és megbízási vagy egyéb jogügyletből származó 
jövedelmet a szerződéssel,
h) egyéb jövedelmet (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) a kifizetőtől nyert igazolással.

19. §
(1) A pénzbeli ellátások folyósítása a határozat végrehajthatóvá válását követően elsősorban 

kifizetéssel, a hivatal házipénztárában vagy helyben a faluházban történik az alábbi 
határidőben.
a) A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15, 
azonnali intézkedést igénylő esetben megállapított ellátás kifizetése 3 napon belül történik.
b) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése a jogszabályban, illetőleg a 
határozatban elrendelt határidőben történik.

(2) Gyógyszertámogatás postai úton is utalható.
(3) A rendszeres szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő -  ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles írásban vagy személyesen értesíteni az önkormányzati hivatalt, az ellátást 
megállapító határozatban erre a figyelmét fel kell hívni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés 
engedélyezésével kapcsolatban a Szt. 17. §-ának figyelembe vételével az adott ellátás 
tekintetében hatáskörrel rendelkező dönt.

V. fejezet
Záró rendelkezések

20 . §

E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már benyújtott,
de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni, kell.
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Hatályát veszti az egyes szociális és gyermek-védelmi ellátásokról szóló 2/2015.(11.24.) 
önkormányzati rendelet.

2 1 . §

Felsőegerszeg, 2020. február 4.

A rendelet kihirdetve.. 
2020. február 6.

V.>

.v«.
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7


