
 
 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete 

a helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 

26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 

132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló l997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet: Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy megállapítsa Szada Nagyközség Önkormányzata által a helyi 

sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben 

nyújtható szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, 

továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed a Szada nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személyekre. 

 

3. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások formái 

 

3. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában települési támogatás:  

a) a lakhatáshoz, 

b) a gyógyszer kiadások viseléséhez, 

c) a karácsonyi ünnepek alkalmából, 

d) az élelmiszerhez, 

e) a szociális étkeztetéshez, 

f) az egészségkárosodott személyek részére, 

g) a testi-lelki fejlesztésre szoruló személyeknek, 

h) a sporttevékenység végzéshez, 

i) az iskolakezdéshez nyújtott, 

j) a halálesethez nyújtott, 

k) a születéshez, 

l) a szilárd tüzelőanyaghoz, 

m) a vezetői engedély megszerzéséhez 

nyújtott támogatás. 



 
 

(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható támogatás a 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személy részére nyújtott rendszeres vagy rendkívüli támogatás.  

 

4. Hatáskörök 

 

4. § 

 

(1) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Humánügyi Bizottsága dönt a 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személy részére nyújtott rendkívüli települési támogatásra való jogosultság ügyében. 

(2) A polgármester dönt  

a) lakhatáshoz, 

b) gyógyszer kiadások viseléséhez, 

c) karácsonyi ünnepek alkalmából, 

d) élelmiszerhez, 

e) szociális étkeztetéshez, 

f) egészségkárosodott személyek részére, 

g) testi-lelki fejlesztésre szoruló személyeknek, 

h) sporttevékenység végzéshez, 

i) iskolakezdéshez nyújtott, 

j) halálesethez nyújtott, 

k) születéshez nyújtott, 

l) szilárd tüzelőanyaghoz nyújtott,  

m) vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott, valamint 

n) a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személyek részére nyújtott rendszeres 

támogatásra való jogosultság ügyében.  

 

II. Fejezet: Eljárási rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Az eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történhet.  

(2) A kérelemhez csatolni szükséges a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), valamint a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat. 

(3) Az Szt. eljárási szabályait az e rendeletben biztosított ellátásokra is alkalmazni kell.  

 

6. § 

 

Nem állapítható meg szociális ellátás vagy az ellátást meg kell szüntetni  

a) annak, aki szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény 

elhallgatásával tévesztette meg az ellátás megállapítóját, melynek figyelembevételével 

nem lenne jogosult a támogatásra, 

b) ha a környezettanulmány elkészítése során a kérelmező és a vele együtt élők 

életkörülményeiből arra lehet következtetni, hogy a kérelmező által közölt jövedelmen 

vagy rendszeres pénzellátáson kívül más jövedelemmel vagy rendszeres pénzellátással 

is rendelkezik, 



 
 

c) ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn. 

 

7. § 

 

E rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések az adott 

támogatásoknál kerülnek meghatározásra. 

 

8. § 

 

Amennyiben a jogosulatlanul felvett támogatás egyösszegű visszafizetése a kérelmező 

megélhetését veszélyezteti, úgy a kötelezett részére részletfizetési kedvezmény 

engedélyezhető. 

 

 

III. Fejezet: Települési támogatások formái 

 

5. Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás 

 

9. § 

 

(1) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás a szociálisan rászorult személyek részére 

nyújtott, lakhatást segítő ellátás, melyet legfeljebb egy év időtartamra a kérelmező és vele közös 

háztartásban élők az általuk lakott lakás lakhatásához kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez (a továbbiakban: közüzemi díj támogatás) havonta nyújtható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díj támogatásnál figyelembe vehető költségek 

a) a villanyáram fogyasztás, 

b) a víz, a szennyvíz fogyasztás, 

c) a gázfogyasztás, valamint   

d) a szemétszállítás  

díja. 

(3) Közüzemi díj támogatásra jogosult az a személy, 

a) akinek a háztartásában az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona, és 

b) az érintett ingatlanban a következő jogcímek valamelyike szerint lakik: 

ba) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy  

bb) a magántulajdonú lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének közeli hozzátartozója.  

(4) Közüzemi díj támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a 

társbérletet, az albérletet, a megosztott lakás lakrészeit, amelyek külön közüzemi fogyasztást 

mérő órával rendelkeznek. 

(5) A közüzemi díj támogatás megállapítása iránti kérelemhez az 5. § (2) bekezdésben 

meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell 

a) a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló bérleti szerződést, amennyiben a kérelmező 

nem a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, 

b) a szolgáltató által kiállított utolsó havi számlamásolatot, amely díj fizetéséhez a 

kérelmező a támogatást kéri. 

(6) A közüzemi díj támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül 

megállapításra. Annak mértéke: 



 
 

a) ha a háztartásban egy személy lakik a szolgáltató által kiállított utolsó havi számlán 

szereplő összeg, de legfeljebb havi 8 000 Ft, 

b) ha a háztartásban több személy lakik a szolgáltató által kiállított utolsó havi számlán 

szereplő összeg, de legfeljebb havi 6 000 Ft. 

(7) A közüzemi díj támogatás megszűnik: 

a) a támogatásra jogosult kérelmére, 

b) a kérelmező a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás 

használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen, 

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett 

változást a bekövetkezés napjától számított tizenöt napon belül nem jelenti be a 

támogatást elbíráló szervnek.  

(8) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az azt igénybe vevő köteles visszafizetni. 

(9) A háztartásban lakók számának megállapításánál a lakcímnyilvántartás adatait kell 

figyelembe venni. 

 

6. A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

 

10. § 

 

(1) Gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) 

állapítható meg a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy év időtartamra annak a 

személynek, akinek a rendszeresen szedett gyógyszerei költségének mértéke az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, feltéve, hogy  

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

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 

b) egyedül élő kérelmező esetében 350 %-át. 

(2) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez az 5. § (2) bekezdésben 

meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell a háziorvos igazolását a kérelmező által 

rendszeresen szedett gyógyszerekről. 

(3) A gyógyszertámogatás kizárólag a társadalombiztosításba befogadott gyógyszerekre 

állapítható meg. 

(4) A gyógyszertámogatás havi összege a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő internetes 

oldalán található térítési díjak és a háziorvos igazolása alapján kerül meghatározásra. 

(5) A megállapítható gyógyszertámogatás összege a (4) bekezdés alapján megállapított költség, 

de legfeljebb havi 6 000 Ft. 

(6) A polgármester a megállapított gyógyszertámogatásról a határozat egy példányának 

megküldésével tájékoztatja a szadai Ezüstkehely Gyógyszertárat [2111 Szada, Rákóczi u. 2/a, 

(a továbbiakban: gyógyszertár)]. 

(7) Szada Nagyközség Önkormányzata a megállapított gyógyszertámogatást a gyógyszertár 

által a jogosultnak kiadott gyógyszerek alapján kiállított számla ellenében öt napon belül a 

gyógyszertár részére megfizeti. 

(8) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki alanyi vagy normatív jogon 

közgyógyellátásra jogosult. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. A karácsonyi ünnepek alkalmából nyújtott támogatás 

 

11. § 

 

(1) A karácsonyi ünnepek alkalmából kérelemre és jövedelemre tekintet nélkül egyszeri 

támogatásban részesíthetők a 0-14 éves gyermekek és a tárgyév december 31. napjáig 70. 

életévüket betöltött időskorú személyek.  

(2) A támogatás ajándékcsomag formájában, legfeljebb 10 000 forint/fő értékben adható. 

(3) A támogatáshoz a jogosultak nevét és lakcímét a jegyző szolgáltatja. 

 

8. Élelmiszertámogatás 

 

12. §  

 

(1) Élelmiszertámogatásban részesíthetők kérelemre és jövedelemre való tekintet nélkül az a 

személy, aki 

a) saját jogon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek törvényes képviselője,  

c) időskorúak járadékában részesül, 

d) aktív korúak ellátására jogosult, 

e) e rendelet alapján rendszeresen adott rendkívüli települési támogatásban részesül, 

f) 70 éven felüli, 

g) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meg nem haladó 

összegű öregségi nyugdíjban részesül,  

h) megváltozott munkaképességű  

ha) rokkantsági ellátásban részesül, 

hb) rehabilitációs ellátásban részesül, 

i) magasabb összegű családi pótlékra jogosult, 

j) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, 

k) súlyosan fogyatékos személynek minősül, 

l) ápolási díjban részesül,  

m) regisztrált munkanélküli, 

n) fogyatékossági támogatásban részesül. 

(2) Az élelmiszertámogatáshoz a jogosultak nevét és lakcímét a jegyző, valamint a jegyzőn 

keresztül a járási hivatal szolgáltatja. Amennyiben a nyilvántartásban tárolt adatokból a 

jogosultságot nem lehet megállapítani, úgy a kérelmezőnek véglegessé vált hatósági döntéssel 

kell igazolnia jogosultságát. 

(3) Az élelmiszertámogatás tartós élelmiszer formájában, legfeljebb 10 000 forint/fő értékben 

nyújtható. 

(4) Az élelmiszer kiosztása a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ által előre 

meghirdetett helyen és időpontban történik.  

 

9. Szociális étkeztetés 

 

13. § 

 

(1) Kérelemre annak a tizennyolcadik életévét betöltött személynek, aki önmaga és eltartottja 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkezést nem képes biztosítani 

szociális étkeztetési támogatást állapítható meg legfeljebb egy év időtartamra. 



 
 

(2) A támogatásra az a szociális rászoruló tizennyolcadik életévét betöltött személy jogosult, 

akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A (2) bekezdés szerinti szociálisan rászorulónak minősül  

a) aki egészségi állapota miatt segítségre szorul, 

b) aki fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved. 

(4) A szociális étkeztetés megállapítása iránti kérelemhez az 5. § (2) bekezdésben 

meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell a (3) bekezdés szerinti állapotot igazoló 

orvosi igazolást, szakorvosi véleményt is.  

(5) A megállapított támogatást Szada Nagyközség Önkormányzata természetben nyújtja a 

támogatott részére napi egyszeri meleg ebéd formájában a kérelem benyújtását követő hónap 

első napjától.  

(6) Megszűnik a szociális étkeztetéshez nyújtott támogatás 

a) a jogosult halálával, 

b) ha arról a jogosult írásban lemond, 

c) ha arról az arra köteles vagy más személy gondoskodik, vagy 

d) ha az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn. 

 

10. Egészségkárosodott személy részére nyújtott támogatás 

 

14. § 

 

(1) Egészségkárosodott személyek részére nyújtott támogatás állapítható meg annak az aktív 

korú személynek,  

a) aki munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette,  

b) aki legalább 30%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy  

c) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 

haladja meg az 40%-os mértéket  

és megélhetése más módon nem biztosított. 

(2) Nem biztosított a megélhetés, ha a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik és a közös 

háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

(3) Az egészségkárosodott személy részére nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelemhez 

az 5. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell az (1) bekezdés 

szerinti állapotot igazoló orvosi igazolást, szakorvosi véleményt is.  

(4) Nem állapítható meg az egészségkárosodott személyek részére nyújtott támogatás  

a) az Szt. 34. § (1) bekezdésében meghatározott, 

b) az aktív korúak ellátásában részesülő, 

c) az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő, 

d) az Szt. 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti keresőtevékenységet folytató 

személy részére, valamint  

e) akinek egyéb jövedelempótló rendszeres támogatás visszafizetési kötelezettsége áll 

fenn, és a közös háztartásban élők valamelyike az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

vagyonnal rendelkezik. 

(5) Az egészségkárosodott személy részére nyújtott támogatás a kérelem benyújtásának 

napjától időarányosan kell megállapítani úgy, hogy a támogatás összege az ellátás havi összege 

harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.  

(6) Az egészségkárosodott személy részére nyújtott támogatás összege: 

a) az egyedül élő kérelmező esetében havi 20 000 Ft, 

b) gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében havi 25 000 Ft, 



 
 

c) családban élő kérelmező esetében havi 15 000 Ft. 

(7) Az egészségkárosodott személy részére nyújtott támogatás legfeljebb egy év időtartamra 

állapítható meg.  

(8) A rendszeres támogatás összegének kifizetése havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 

5. napjáig történik. 

(9) Meg kell szüntetni az egészségkárosodott személy részére nyújtott támogatását annak a 

személynek, akinek arra való jogosultsága már nem áll fenn. A támogatásra való jogosultság 

feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított tizenöt napon belül be 

kell jelenteni az azt megállapító szerv felé.  

 

11. Testi-lelki fejlesztésre szoruló személy részére nyújtott támogatás 

 

15. § 

 

(1) Testi, érzékszervi vagy pszichés fejlődés zavarai miatt testi-lelki fejlesztésre szoruló 

személy részére támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) állapítható meg a kérelem 

benyújtását követő hónap első napjától a háziorvos, a szakorvos vagy a pedagógia szakszolgálat 

által meghatározott időtartamra. 

(2) A fejlesztési támogatásra az a személy - gyermekre tekintettel a törvényes képviselő - 

jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetén az 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A fejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelemhez az 5. § (2) bekezdésben 

meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell az (1) bekezdés szerinti javaslatot 

tartalmazó orvosi vagy pedagógiai szakszolgálati igazolást, valamint szakorvosi véleményt. 

(4) A megállapított fejlesztési támogatást Szada Nagyközség Önkormányzata természetben 

nyújtja a támogatott részére az általa szervezett, ilyen jellegű feladat ellátására képesítéssel, 

végzettséggel rendelkező szakember által tartott foglalkozás keretében. 

(5) A fejlesztési támogatás a háziorvosi, szakorvosi vagy pedagógiai szakszolgálat által kiadott 

javaslatban, igazolásban meghatározott alkalomra állapítható meg. 

(6) A fejlesztési támogatást - a 6. §-ban foglaltakon kívül - meg kell szüntetni abban az esetben 

is, ha a támogatott a foglalkozásról harmadik alkalommal történő távolmaradását tizenöt napon 

belül az azt megállapító szerv vagy a megbízott szakember felé nem igazolja.  

 

12. Sporttevékenység támogatása  

 

16. § 

 

(1) A sportól szóló törvény szerinti sportszervezeti keretek között sportoló személy részére a 

sporttevékenység költségeihez támogatás (a továbbiakban: sporttámogatás) nyújtható. 

(2) Sporttámogatásra az a személy - gyermekre tekintettel a törvényes képviselő - jogosult, 

akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A kérelemhez az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell 

a sportszervezet eredeti, kérelmező nevére kiállított számláját vagy a tagdíj befizetését igazoló 

dokumentumot. 

(4) A sporttámogatás összege a kérelmező nevére kiállított számlával igazolt költség, de 

legfeljebb 6 000 forint/hó. 

(5) A sporttámogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg, annak 

folyósítására a (3) bekezdés szerinti számla vagy dokumentum benyújtását követő tizenöt 

napon belül visszamenőlegesen kerül sor.  



 
 

13. Iskolakezdéshez nyújtott támogatás 

 

17. § 

 

(1) Az alap- és középfokú iskolakezdéshez támogatásban (a továbbiakban: iskolakezdési 

támogatás) részesíthető az alap- vagy középfokú köznevelési intézményben nappali tagozaton 

tanuló személy.    

(2) Iskolakezdési támogatásra az a személy - gyermekre tekintettel a törvényes képviselő - 

jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A kérelem benyújtására a tárgyév augusztus 20. napjától szeptember 30. napjáig van 

lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez az 5. § (2) bekezdésében 

meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell a kérelmező nevére kiállított tanszerek 

vásárlását igazoló számlát, valamint a tanulói jogviszony igazolást.  

(4) Az iskolakezdési támogatás összege a (3) bekezdés szerint igazolt költség, de legfeljebb 10 

000 Ft. 

(5) Az iskolakezdési támogatás folyósítására a (3) bekezdés szerinti dokumentumok 

benyújtását követő tizenöt napon belül visszamenőlegesen kerül sor.  

 

14. A halálesethez nyújtott támogatás 

 

18. § 

 

(1) Halálesethez nyújtott támogatásban részesíthető az a személy, aki elhunyt hozzátartozója 

eltemettetéséről gondoskodott. 

(2) Halálesethez nyújtott támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre 

jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló 

kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A kérelemhez az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell 

a) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

b) a temetés költségeit igazoló, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére kiállított eredeti számlát. 

(4) Halálesethez nyújtott támogatás összege a temetkezési szolgáltató által kiállított számlával 

igazolt költség 10 %-a, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegével megegyező összeg. 

(5) Nem állapítható meg halálesethez nyújtott támogatás, amennyiben az elhunyt személy 

eltemettetésére az Szt. 48. §-a szerinti közköltségen került sor.   

 

15. A születéshez nyújtott támogatás 

 

19. § 

 

(1) A gyermek születésekor – kérelemre és jövedelemre való tekintet nélkül – egyszeri 

természetbeni támogatást nyújtható a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő 

részére.  

(2) A születéshez nyújtott támogatás mértéke gyermekenként egységesen legfeljebb 10 000 Ft, 

mely babacsomag formájában kerül a jogosult részére az azt megállapító szerv által átadásra. 

(3) A születéshez nyújtott támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 

 

 



 
 

16. Szilárd tüzelőanyag támogatás 

 

20. § 

 

(1) Természetbeni juttatásként szilárd tüzelőanyag támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló 

személynek 

(2) A szilárd tüzelőanyag támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre 

jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló 

kérelmező esetén a 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A szilárd tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet szeptember 1. napjától március 31. napjáig 

lehet benyújtani. 

(4) A szilárd tüzelőanyag támogatás legfeljebb 2 m3 nagyságrendben nyújtható. 

(5) A szilárd tüzelőanya támogatás egy fűtési szezonban ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak, és csak egy alkalommal állapítható meg.  

(6) A szilárd tüzelőanyag kiszállításáról Szada Nagyközség Önkormányzata a Szada-Nova 

Településfejlesztési Nonprofit Kft. útján gondoskodik. 

(7) Nem állapítható meg szilárd tüzelőanyag támogatás azon háztartás részére, amelyre nézve 

a 10. § szerinti lakhatáshoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott 

támogatás került megállapításra. 

 

17. Vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás 

 

21. § 

 

(1) A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez támogatásban (a továbbiakban: vezetői 

engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás) részesíthető a tizenhetedik életévét betöltött 

személy. 

(2) A vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatásra az a személy jogosult, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, egyedülálló kérelmező esetén az 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelemhez az 

5. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell a képzési szolgáltató 

igazolását a képzési díjról. 

(4) A vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás összege a kérelmező nevére 

kiállított számlával igazolt költség, de legfeljebb 80 000 forint. 

(5) A vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás a vezetői engedély másolatának és 

a képzési szolgáltató által a kérelmező nevére kiállított eredeti számla benyújtását követő 

tizenöt napon belül kerül kifizetésre.  

 

IV. Fejezet: Rendkívüli települési támogatások formái 

 

18. Rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személy részére nyújtott rendszeres támogatás 

 

22. § 

 

(1) Az olyan rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személy részére, aki emiatt önmaga, valamint családja létfenntartásáról más 

módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt 

anyagi segítségre szorul rendkívüli települési támogatást kell nyújtani. 



 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet 

különösen: 

a) a krónikus, hosszantartó betegségből, továbbá munkaviszony megszűnéséből eredő 

jövedelem-kiesés, 

b) a társadalom- és egészségbiztosítási ellátás igénylése miatti jövedelem-kiesés, 

c) a létfenntartást veszélyeztető, előre nem látható esemény miatti többletkiadás (elemi 

kár, egyéb természeti csapás, hirtelen jelentkező káresemény, baleset). 

(3) Azon személy részére nyújtható rendkívüli települési támogatás, aki önhibáján kívül került 

olyan hátrányos körülmény közé, amelyet saját erejéből elhárítani nem tud. 

(4) A rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb havi 28 500 Ft, amely a kérelem 

benyújtásától számított legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg.  

(5) A havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatáshoz környezettanulmány 

lefolytatása szükséges, melyet a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ készít. 

 

19. Rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli támogatás 

 

23. § 

 

(1) A nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szoruló személy részére rendkívüli, egy 

összegű települési támogatást nyújtható a (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli 

élethelyzetre tekintettel.   

(2) A rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen 

a) az élet vagy testi épség közvetlen veszélyével járó élethelyzet, 

b) az olyan vis maior helyzet, amely előre nem látott kényszerítő körülmény, 

elháríthatatlan akadály miatt következik be,  

c) az elemi kár, valamint 

d) a vagyoni bűncselekmény elszenvedése. 

(3) A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli támogatás összege a 

többletkiadással megegyező összeg, legfeljebb azonban 200 000 Ft.   

(4) A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli támogatás iránt 

benyújtott kérelemhez az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokon felül - a 

jövedelemigazolás kivételével - csatolni kell a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztével 

összefüggő többletkiadást igazoló dokumentumokat is.  

 

V. Fejezet: Záró rendelkezések 

 

25. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba.  

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.  

(3) Hatályát veszti Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 2/2020. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4-19. §-a. 

 

 

Szada, 2020……………….. 

 

 

Pintér Lajos 

  

  

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga  

polgármester jegyző 



 
 

Közzétételi záradék: 

Ezt a rendeletet 2020. ………….. napjától közzétettem.  

Szada, 2020. ………………. 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDOKOLÁS 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, valamint az 

átláthatóság, az egységesség fenntartása is indokolja egy új pénzbeli és természetbeni 

támogatásokról és ellátásokról szóló rendelet megalkotását. Ennek során, figyelemmel az 

adminisztrációs terhek csökkentésére az új rendeletben külön kerülnek részletezésre a jelenlegi 

rendeletben szabályozott és a javasolt rászorultságtól függő települési és rendkívüli települési 

támogatások. 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

 

Rendelet-tervezet címe:  

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyben biztosított egyes pénzbeli 

és természetbeni szociális ellátásokról szóló .../2020. ( . ) önkormányzati rendelete  

 

Várható társadalmi, gazdasági hatások: a településen élő szociálisan rászoruló személyek 

részére nyújtott támogatással a rászorulók életkörülményeiben pozitív változás érhető el.    

 

Gazdasági, költségvetési hatás: a rendeletben meghatározott összegeket az Önkormányzat 

2020. évi, majd az azt követő évek költségvetésében tervezni kell.   

 

Környezeti, egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti és egészségügyi következménye, hogy a kérelmező részére megítélt támogatással 

mind a lakókörnyezete, mind az egészsége jobbá tehető.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem számottevőek. 

 

Egyéb hatás: nincs 

 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: szükséges, mivel a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 45. §-a jogalkotási kötelezettséget ír elő. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyei: adott 

- szervezeti: adott 

- tárgyi: adott 

- pénzügyi: adott 


