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Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  8/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól 

 

 

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

Törvény (továbbiakban Szt.) 132.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az Szt. 10.§ (1) bekezdésében, a 25.§ 

(3) bekezdés b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (3) bekezdésében, a 45.§-ában, a 48.§-ában és a 

134/E.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és a szociális ellátások 

helyi szabályairól a következőket rendeli el: 

 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a Szt. alapján a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza a szociális 

ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, szervezeti kereteit, továbbá 

folyósításuk és ellenőrzésük rendszerét. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya Jászfelsőszentgyörgy község közigazgatási területén a Szt. vonatkozó 

rendelkezéseiben meghatározott személyekre terjed ki. 
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II. FEJEZET 

 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 

3. § 

 

(1) A szociális rászorultságtól függő ellátások iránti kérelmeket a Jászfelsőszentgyörgyi Közös 

Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani az 1., 7., 8., 9., és a 10. melléklet 

alapján az igényelt támogatási formának megfelelően. A kérelem érdemi elbírálásának előfeltétele a 

megfelelő nyomtatvány teljes kitöltése és a kérelem típusához szükséges mellékletek hiánytalan 

csatolása. 

 

(2) A Szt.-ben és az e rendeletben szabályozott ellátások iránti igényeket folyamatosan lehet 

benyújtani. 

 

(3) A kérelmező köteles – az elemi kárra vonatkozó rendkívüli települési támogatás megállapítása 

kivételével – minden ellátási forma megállapítása iránti kérelméhez csatolni a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) 

szerinti igazolásokat az alábbiak szerint: 

 

a. havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelméről szóló igazolást (munkabér-igazolás, stb.), 

 

b. a munkaügyi kirendeltség vagy a járási hivatal által folyósított ellátások esetén az ellátást 

megállapító határozat másolatát és a kérelem benyújtását megelőző kifizetési hó kifizetési 

csekkjét vagy bankszámlakivonatát, 

 

c. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a nyugdíj, a rokkantsági vagy a rehabilitációs 

ellátás összegéről és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét, kifizetési 

csekkjét vagy bankszámlakivonatát, 

 

d. vállalkozók és őstermelői igazolvánnyal rendelkezők esetében a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről NAV igazolást, illetve 

töredékévről szóló nyilatkozatát az 2. melléklet szerint, 

 

e. egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását 

megelőző év alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló nyilatkozatot a 3. melléklet 

szerint, 

 

f. tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (elismervény, 

postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratot, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági 

ítéletet, ennek hiányában a tartásdíj összegére vonatkozó nyilatkozatot, 
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g. az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát, 

 

h. ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj éves összegéről. 

 

i. középiskolai tanulói jogviszonyról ill. főiskolai vagy egyetemi hallgatói jogviszonyról 

kiállított iskolalátogatási igazolást, ha a tanuló vagy hallgató nappali tagozaton tanul. 

 

(4) A kérelmező vagy családja vagyoni viszonyának igazolásához a kérelemhez csatolni kell a 

kormányrendelet mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot (4. melléklet). 

 

(5) A kérelmezőnek csatolnia kell továbbá az alábbi szociális ellátások megállapításához: 

 

a) rendkívüli települési támogatás igénylése esetén: 

aa) munkaviszonnyal nem rendelkező kérelmező és családtag esetén a 5. melléklet 

 szerinti nyilatkozatot a munkaügyi kirendeltséggel való kapcsolattartásról, 

ab) a 16. életévet betöltött gyermek és kérelmező esetében az iskolalátogatási igazolást 

 vagy a hallgatói jogviszony igazolását, mely tartalmazza a tanuló részére folyósított 

 ösztöndíj összegét. Ismételt kérelem esetén 3 hónapnál nem régebbi keltezésű 

 igazolást nem kell újra bemutatni. 

ac) elemi kárról szakhatósági igazolást, betegségről háziorvosi igazolást vagy a 

 fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény zárójelentését, 

ad) rendkívüli gyógyszerköltség esetén a javasolt gyógyszerekről kiállított háziorvosi 

 vagy szakorvosi igazolást és a kérelmező nevére a gyógyszerekről kiállított 

 számlát, 

ae) halálesetről az anyakönyvi kivonat másolatát, 

af) a speciális betegségről orvosi szakvéleményt, 

ag) bűncselekmény elkövetéséről rendőrségi feljelentés másolatát 

 

 

b) temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás igénylése esetén: 

a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla  és a halotti anyakönyvi kivonat 

másolati példányát. 

 

c) köztemetés esetén: 

 

ca) az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

eltemettetésről nem tud gondoskodni, a 6. melléklet szerint, 

cb) az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. 

 

d) lakhatási támogatás igénylése esetén: 

da) közüzemi számlalevél másolatát, 

db) a kérelem benyújtását megelőzően befizetett utolsó két csekkszelvény másolatát. 

    

   e) rendszeres és rendkívüli adósságkezelési  támogatás igénylése esetén: 

ea) közüzemi számlalevél másolatát, 
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     eb) a felhalmozott közüzemi hátralékot igazoló dokumentum másolatát (felszólító levél, 

befizetetlen csekk). 

 

f) hulladékszállítási díjkedvezmény és “időskorúak karácsonya” nevű támogatás igénylése 

esetén: 

fa) személyi igazolvány másolatát. 

 

(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények (lakcím, 

jövedelem, vagyoni viszony, egészségi állapot, stb.) megváltozását 15 napon belül köteles a  

hivatalnál bejelenteni. 

(7) A jövedelemszámításnál a Szt.10.§ (2)-(7) bekezdései az irányadóak. 

 

(8) Háztartásban együtt élők: az egy lakásban együtt lakó személyek közössége. 

 

4. § 

 

(1) Nem rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése a határozat meghozatalát követő hónap 5. napjáig 

a házipénztárból történik. 

 

(2) Természetben nyújtott rendszeres és rendkívüli támogatások átutalása a támogatásra való 

jogosultság megszűnéséig vagy megszüntetéséig a szolgáltató vagy intézmény felé történik. 

 

(3) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell 

kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli 

meghatalmazással az ellátás házipénztárból való felvételére más személyt is meghatalmazhat. 

 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatáskörét átruházza az 

Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságra. 

 

(2) A Képviselő-testület a rendszeres települési támogatással  kapcsolatos hatáskörét  átruházza a 

jegyzőre. 

 

(3) A Képviselő-testület a természetbeni eseti jellegű támogatások közül a köztemetéssel és az 

idősek karácsonya nevű támogatással kapcsolatos hatáskörét  átruházza a polgármesterre. 

 

(4) A Képviselő-testület a természetbeni eseti jellegű támogatások közül a rendkívüli 

adósságkezelési  támogatással kapcsolatos hatáskörét  átruházza a jegyzőre. 

 

Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 

 

6. § 

 

(1) A Szt törvényben meghatározottak alapján a jogosulatlanul, rosszhiszeműen és valótlan adatok 

közlése alapján igénybevett szociális ellátás megtérítésére köteles a kérelmező, a felvett összeget a 

hivatal tudomás szerzését követő 3. hónap végéig fizeti vissza az Önkormányzat részére. 
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Rendkívüli méltánylást érdemlő esetek 

 

7. § 

 

A rendelet alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset különösen: 

a.  ha a családban 3 vagy ennél több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodnak, 

b.  ha a családban rendkívüli élethelyzet következik be (pl. tartós betegség, elemi kár, három 

 hónapot meghaladó kórházi ápolás, rendkívüli gyógyszerköltség, stb.), 

c.  ha a támogatás nyújtásának hiánya vagy a megtérítési kötelezettség veszélyeztetné a család 

 megélhetését. 

 

III. FEJEZET 

 

A PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FORMÁI 

 

8. §  

 

Az Önkormányzat a jogosult számára szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként: 

 

a. rendkívüli települési támogatást, 

b. temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg. 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

9. § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a kérelmező: 

 

  a.  akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

 legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg, 

  b.  egyedülélő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

 legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. 

 

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott korlátozástól el 

lehet térni. 

 

(3) Méltányosságból rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, 

aki az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán felül további, a Szt. vonatkozó rendelkezésében 

meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik. 

 

(4) Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben egy család részére negyedévente egy 

alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve a Jászfelsőszentgyörgy 

Község Önkormányzatának közmunka programjában részt vevő családtag esetén a család részére  

félévente egy alkalommal adható. 

 

(5) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege esetenként 1.000,-Ft, azaz Ezer forint, 

legmagasabb összege esetenként 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint. 
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(6) Rendkívüli esemény (pl. elemi kár, váratlan haláleset, súlyos betegség, baleset, stb.) 

bekövetkezésekor, annak enyhítésére egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás 

mértéke maximálisan 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forint. 

 

(7) Az (1)-(6) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és családja 

egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg 

támogatás. 

 

(8)1 Katasztrófahelyzet bekövetkezésekor, a kérelmező és családja anyagi, szociális és egyéb 

körülményeihez képest aránytalanul nagy kár enyhítésére káreseményenként  egy alkalommal 

nyújtható rendkívüli települési támogatás mértéke maximálisan 100.000,-Ft, azaz százezer forint, 

tekintet nélkül a kérelmező és családja jövedelmi, vagyoni és egyéb helyzetére.  

 

10. §2 

 

(1) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak, aki vagy akinek a családjában: 

 

a)  van olyan személy, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, egészséges, munkaképes, és 

 nem tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi kirendeltséggel, 

b)  a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem kezdi meg, vagy saját hibájából 

 abbahagyja. 

 

(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtása az 1. melléklet nevű kérelem 

nyomtatványon történik, amelyhez csatolni kell 

a) az együtt élő személyek jövedelmét igazoló dokumentumokat,  

b) munkanélküli személy(ek)esetén a munkaügyi központ igazolását az együttműködésről,  

c) tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását nappali tagozaton tanuló esetén, 

d) a vagyonnyilatkozatot, 

e) a kérelem indokát alátámasztó dokumentumokat (kórházi zárójelentés, temetési számla, stb.) 

 
 

Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás 

 

11. § 

 

(1) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatásban részesíthető 

az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, 

illetve családja létfenntartását veszélyeztetik. 

 

(2) A kérelmet csak azután az elhunyt hozzátartozó után lehet beadni, aki bejelentett lakcímmel 

rendelkezett Jászfelsőszentgyörgyön, és életvitelszerűen itt élt. 

 

(3) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatásra jogosult az, 

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét. 

                                                 
1 Módosította a 14/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 15-től.  

2 Módosította a 14/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. december 1-től.  
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(4) A támogatás mértéke esetenként minimum 20.000,-Ft, azaz Húszezer forint, maximum 

40.000,-Ft, azaz Negyvenezer forint. 

 

(5) Temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatás nem állapítható 

meg: 

 

a.  annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 

 hozzájárulásban részesül, 

b.  aki esetében a feltételek együttesen nem állnak fent. 

 

(6) Ha a kérelmező összes körülményeit vizsgálva megállapítható, hogy az elhunyt hagyatékából 

a temetés költsége fedezhető, temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési 

támogatást csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben lehet megállapítani. 

 

IV. FEJEZET 

A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK FORMÁI 

 

12. § 

 

Az Önkormányzat a jogosult számára szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátásként: 

 

(1) rendszeres települési támogatást: 

 

   a) lakhatási támogatást, 

   b) adósságkezelési támogatást 

   c) időskorúak hulladékszállítási díjmentessége 

 

(2) eseti jellegű támogatást: 

 
     a) köztemetést, 

    b) “idősek karácsonya” nevű támogatást  

    c) rendkívüli adósságkezelési támogatást állapít meg. 

 

Rendszeres települési támogatások 

 

Lakhatási támogatás 

 

13. § 

 

(1) A lakhatási támogatás a normatív lakásfenntartási támogatást kiváltó támogatási forma, amely 

a szociálisan rászoruló háztartásban együtt élők részére az általuk lakott lakás fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

(2) A lakhatási támogatást természetbeni ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő azon 

rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmezőt és családját a 

legnagyobb mértékben veszélyezteti fizikai, egészségügyi szempontból. 
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(3) A lakhatási támogatás körében az alábbi költségek támogatása kerül beépítésre: 

- vízfogyasztás 

- szemétszállítási díj 

- szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 

- gázfogyasztás 

- villanyáram fogyasztás 

 

(4) Lakhatási támogatásban részesíthető az a nagykorú kérelmező: 

 

  a.  akinek családjában közös háztartásban élők esetén az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 240%-át nem haladja meg, 

  b.  egyedülélő vagy egyedülálló és nem keresőképes eltartott(ak)ról gondoskodó esetén 

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

250%-át nem haladja meg. 

(5) Lakhatási támogatást 6 hónap időtartamra állapítja meg a hatáskörrel rendelkező szerv. 

 

(6) A lakhatási támogatás  összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

 

a. 2.500 Ft,- /hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 1-2 fő. 

b. 3.000 Ft,-/hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 3-4 fő. 

c. 3.500 Ft,-/hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 5-6 fő. 

d. 4.000 Ft,-/hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 7 vagy  annál több fő. 

 

(7) Az (1)-(6) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és a háztartás 

többi tagja egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható 

meg támogatás. 

 

(8) Külön lakásoknak kell tekinteni az ugyanazon lakcím lévő, de különálló házakat, amelyekben 

egymástól független háztartást vezető családok élnek. 

 

(9) Nem állapítható meg lakhatási  támogatás annak, aki vagy akinek a háztartásában : 

 

a.  van olyan személy, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, egészséges, munkaképes, és 

 nem tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi kirendeltséggel, 

b.  van olyan személy, aki a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem kezdi meg, 

vagy saját hibájából  abbahagyja. 

c. a Szt. 38. §-a alapján megállapított lakásfenntartási támogatásban részesül, a jogosultság 

határozatban megállapított időtartama alatt, vagy annak megszüntetéséig. 

d. van olyan személy, aki egyéb, lakhatással összefüggő támogatási ellátásra jogosult (pl. 

adósságkezelési támogatás). 

e. a család életvitele, életmódja,  és a kérelemben feltüntetett jövedelmi adatok nincsenek 

összhangban. 

 

(10) A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét az érintett 

költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

 

(11) A lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtása a 7. melléklet nevű kérelem nyomtatványon 

történik, amelyhez csatolni kell 
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a) az együtt élő személyek jövedelmét igazoló dokumentumokat,  

b) munkanélküli személy(ek)esetén a munkaügyi központ igazolását az együttműködésről,  

c) tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását nappali tagozaton tanuló esetén, 

d) a vagyonnyilatkozatot, 

e) a közüzemi szolgáltatás kérelem benyújtását megelőző számlalevelét, amely tartalmazza a  

    szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatokat,  

f) illetve a két legutolsó befizetett csekkszelvény másolatát. 

 
(12) A lakhatási támogatásra a kérelmező a kérelem benyújtása hónapjának első napjától jogosult. 

 

Adósságkezelési támogatás 

 

14. § 

 

(1) Az adósságkezelési támogatás egy természetben nyújtott támogatási forma, amely lehetőséget 

nyújt a rászorulónak és családjának az intézmények illetve közüzemi szolgáltatók felé felhalmozott 

hátralékuk rendezéséhez. 

 

(2) Az adósságkezelési támogatás körében az alábbi területeken felhalmozott hátralékok 

támogatása kerül beépítésre, amelynek  felsorolási sorrendjével összhangban áll a költség 

támogatásának elsőbbsége: 

- helyi köztartozások 

- vízdíjhátralék 

- hulladékszállítási díj hátralék 

- szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 

- gázdíj hátralék, 

- villanyszámla hátralék. 

 

(3) Adósságkezelési támogatásban részesíthető az a nagykorú kérelmező: 

 

  a.  akinek családjában közös háztartásban élők esetén az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg, 

  b.  egyedülélő vagy egyedülálló és nem keresőképes eltartott(ak)ról gondoskodó esetén 

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

330%-át nem haladja meg. 

(4) Adósságkezelési támogatást a hátralék rendezéséig, de maximum 6 hónap időtartamra állapítja 

meg a hatáskörrel rendelkező szerv. 

 

(5) Az adósságkezelési támogatás  összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

 

a. 3.000 Ft,- /hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 1-2 fő. 

b. 4.000 Ft,-/hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 3-4 fő. 

c. 5.000 Ft,-/hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 5-6 fő. 

d. 6.000 Ft,-/hó, amennyiben a háztartásban az együtt élők száma 7 vagy  annál több fő. 

 

(6) Az (1)-(5) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és a háztartás 

többi tagja egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható 

meg támogatás. 
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(7) Külön lakásoknak kell tekinteni az ugyanazon lakcím lévő, de különálló házakat, amelyekben 

egymástól független háztartást vezető családok élnek. 

 

(8) Nem állapítható meg adósságkezelési  támogatás annak, aki vagy akinek a háztartásában : 

 

a.  van olyan személy, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, egészséges, munkaképes, és 

 nem tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi kirendeltséggel, 

b.  van olyan személy, aki a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem kezdi meg, 

vagy saját hibájából  abbahagyja. 

c. a Szt. 38. §-a alapján megállapított lakásfenntartási támogatásban részesül, a jogosultság 

határozatban megállapított időtartama alatt, vagy annak megszüntetéséig. 

d. van olyan személy, aki egyéb, lakhatással összefüggő támogatási ellátásra jogosult (pl. 

lakhatási támogatás). 

e. a család életvitele, életmódja,  és a kérelemben feltüntetett jövedelmi adatok nincsenek 

összhangban. 

 

(9) Az adósságkezelési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét az 

érintett költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

 

(10) Az adósságkezelési támogatás iránti kérelem benyújtása a 7. melléklet nevű kérelem 

nyomtatványon történik, amelyhez csatolni kell 

a) az együtt élő személyek jövedelmét igazoló dokumentumokat,  

b) munkanélküli személy(ek)esetén a munkaügyi központ igazolását az együttműködésről,  

c) tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását nappali tagozaton tanuló esetén, 

d) a vagyonnyilatkozatot, 

e) a közüzemi szolgáltatás kérelem benyújtását megelőző számlalevelét, amely tartalmazza a 

szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatokat,  

f) illetve a hátralékot igazoló dokumentum másolatát (felszólítást, csekket, stb.) 

 
(11) Az adósságkezelési támogatásra a kérelmező a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

jogosult. 

 

Időskorúak hulladékszállítási díjmentessége 

 

15. § 

 

(1) A hulladékszállítási díjmentesség egy természetben nyújtott ellátási forma, amely a feltételek 

együttes teljesülése mellett teljes mértékben mentesíti a kérelmezőt a hulladékszállítási díj fizetése 

alól az ellátás megszűnéséig vagy megszüntetéséig. 

 

(2) A hulladékszállítási díjmentességre való jogosultságot kérheti az az egyedül élő, egyedülálló és 

eltartottról (gyámhivatal vagy bíróság által hozott jogerős döntésnek megfelelően) gondoskodó, 

vagy házastársi/élettársi kapcsolatban élő személy, aki 

 a) tárgyévben betöltötte a 80. életévét, 

 b) A kérelmező házastársát nem beleszámítva  a háztartásban nem él keresőképes, 

felnőttkorú személy. 

c) A kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 

500 %-át. 
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(3) A hivatal a kedvezményezettek listáját a döntést követő 5 napon belül eljuttatja a szolgáltatónak, 

a kedvezményként megállapított összeget pedig a szolgáltató bankszámlájára történő átutalással 

kiegyenlíti. 

 

(4) Az időskorúak hulladékszállítási díjmentessége iránti kérelem benyújtása a 8. melléklet nevű 

kérelem nyomtatványon történik, amelyhez csatolni kell 

a) az együtt élő személyek jövedelmét igazoló dokumentumokat,  

b) munkanélküli személy(ek)esetén a munkaügyi központ igazolását az együttműködésről,  

c) tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását nappali tagozaton tanuló esetén, 

d) a vagyonnyilatkozatot, 

e) a kérelmező személyi igazolványának a másolatát. 

 

(5) A kérelmező a hulladékszállítási díjmentességre a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától 

jogosult. 

 

Eseti jellegű támogatások 

 

Köztemetés 

 

16. § 

 

(1) A köztemetésre a Szt. 48. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól mentesül az a temetés költségének 

viselésére köteles személy, aki az elhunyt személytől nem örököl vagyont és Szt. vonatkozó 

rendelkezésében megjelölt összeghatárt meghaladó jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezik. 

 

(3) A köztemetés a mindenkori, helyben szokásos legolcsóbb módon (hamvasztással) történik. 

 

(4) Az elhunyt közeli hozzátartozója a köztemetés iránti 1. mellékletnek megfelelő 

formanyomtatvány mellé köteles csatolni a 6. melléklet szerinti indokolt nyilatkozatát arról, hogy az 

elhunyt temettetéséről nem tud gondoskodni, ezzel együtt tudomásul veszi, hogy minden téren a 

polgármester döntése érvényesül a temetéssel kapcsolatban. 

 

 

“Időskorúak karácsonya”  

karácsonyi támogatás 

 

17. § 3 

 

(1) A Képviselő–testület a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen 

Jászfelsőszentgyörgyön lakó 75. életévét betöltött személy részére - jövedelemvizsgálat nélkül –

évente egy alkalommal ajándékcsomagot biztosít. 

 
(2) Az ajándékcsomag egységes értéke külön testületi döntéssel kerül meghatározásra. 

 

                                                 
3 Módosította a 14/2015. (XI.11.) önkormányzat rendelet 2. §. Hatályos: 2015. december 1-től.  
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(3) Az ajándékcsomag karácsonyra kerül biztosításra. 

 

Rendkívüli adósságkezelési támogatás 

18. § 

 

(1) A rendkívüli adósságkezelési támogatás egy természetben nyújtott ellátási forma, amely egy 

egyösszegű támogatás a közüzemi szolgáltatóknál felhalmozott hátralék gyorsabb 

rendezéséhez a szolgáltatás kikapcsolásának elkerülése érdekében. 

 

(2) Rendkívüli adósságkezelési támogatásban részesíthető az a nagykorú kérelmező: 

 

  a.  akinek családjában közös háztartásban élők esetén az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg, 

  b.  egyedülélő vagy egyedülálló és nem keresőképes eltartott(ak)ról gondoskodó esetén 

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

330%-át nem haladja meg. 

(3) Rendkívüli adósságkezelési támogatásban egy háztartás félévente egy alkalommal 

részesíthető. 

 

(4) A rendkívüli adósságkezelési támogatás  összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

minimum összege 5.000 Ft, legnagyobb összege 40.000 Ft. 

 

(5) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és a háztartás 

többi tagja egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható 

meg támogatás. 

 

(6) Külön lakásoknak kell tekinteni az ugyanazon lakcím lévő, de különálló házakat, amelyekben 

egymástól független háztartást vezető családok élnek. 

 

(7) Nem állapítható meg rendkívüli adósságkezelési  támogatás annak, aki vagy akinek a 

háztartásában : 

a.  van olyan személy, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, egészséges, munkaképes, és 

 nem tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi kirendeltséggel, 

b.  van olyan személy, aki a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem kezdi meg, 

vagy saját hibájából  abbahagyja. 

c. a család életvitele, életmódja,  és a kérelemben feltüntetett jövedelmi adatok nincsenek 

összhangban. 

d. van olyan személy, aki rendszeres adósságkezelési támogatásra jogosult. 

 

(8) A rendkívüli adósságkezelési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét 

az érintett költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

 

(9) A rendkívüli adósságkezelési támogatás iránti kérelem benyújtása a 10. melléklet nevű kérelem 

nyomtatványon történik, amelyhez csatolni kell 

a) az együtt élő személyek jövedelmét igazoló dokumentumokat,  

b) munkanélküli személy(ek)esetén a munkaügyi központ igazolását az együttműködésről,  

c) tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását nappali tagozaton tanuló esetén, 

d) a vagyonnyilatkozatot, 
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e) a közüzemi szolgáltatás kérelem benyújtását megelőző számlalevelét, amely tartalmazza a 

szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatokat,  

f) illetve a hátralékot igazoló dokumentum másolatát (felszólítást, csekket, stb.) 

 

 

V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

19. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. június 01. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet, a 4/2015. (V. 04)  

önkormányzati rendelet.  

 

(3) A 2015. március 01-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a 

jogosultság határozatban megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 

28-án hatályos R. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(4) A 2015. március 01-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, 

valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő 

ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a 

2015. február 28-án hatályos rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

   (5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Kelt: Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i     

 ülésén. 

 

 

        Zelenai Tibor Károlyné     Dr. Kundrák István 

               polgármester                   jegyző 

 

 

Kihirdeztve: 2015. május 29. 

         Dr. Kundrák István 

          jegyző 


