
 

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 

 a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről  

 

(egységes szerkezetben a 12/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelettel) 

 

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörben, valamint a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. § (4) bekezdésében, és a 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed Mátészalka 

város területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 

bevándoroltakra, letelepedettekre, a hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként 

vagy oltalmazottként elismert személyekre. 

 

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás tekintetében az (1) bekezdésben 

foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak 

(Magyarország) Mátészalka város területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik. 

 

 

2.  Eljárási rendelkezések 

 

2. § (1) A települési támogatások iránti kérelmet a Mátészalkai Polgármesteri Hivatalhoz kell 

előterjeszteni. A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelemhez csatolni kell az 1. 

mellékletet képező jövedelem- és vagyonnyilatkozatot. Amennyiben kérelem külön nem 

érkezik, a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot – tartalma miatt – kérelemként kell elfogadni. A 

jövedelem-és vagyonnyilatkozatot a jövedelem típusának megfelelő igazolással vagy annak 

fénymásolatával, valamint az egyes ellátásoknál meghatározott okmányokkal, 

dokumentumokkal kell benyújtani. Jövedelem-és vagyonnyilatkozat nélkül e rendeletben 

szabályozott ellátások nem állapíthatóak meg. 
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(2) A települési rendszeres és rendkívüli támogatásokra való jogosultság megállapításakor a 

jövedelemszámításnál  

a) a havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból illetve őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

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

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét 

hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát  

kell figyelembe venni azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 

adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 

hónapokkal arányos összegében kell számítani. 

 

(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 

akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 

számítani. 

 

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

b) vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói 

tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az 

őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az 

egyéni céget törölték a cégjegyzékből, 

   c) közfoglalkoztatásból  származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás összegét meghaladó részét. 

 

(5) A benyújtott kérelem, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján az ellátást 

megállapító a kérelmező lakó- illetve tartózkodási helyén helyszíni szemlét tart, az ügyre 

vonatkozó lényeges nyilatkozatokat, megállapításokat, e rendelet szerinti 2. mellékletét 

képező jegyzőkönyvben (továbbiakban: környezettanulmány) rögzíti.  

 

(6) A jövedelem-és vagyonnyilatkozat, valamint a környezettanulmány csak akkor 

mellőzhető, ha azok elkészítésének késedelme a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné. 

Egyedi mérlegelés során azonban utólag a tényleges rászorultság tisztázása céljából 

mindkettőt pótolni kell. 

 

(7) Nem szükséges új környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező vonatkozásában 

bármilyen támogatás esetén 1 évnél nem régebbi környezettanulmány rendelkezésre áll, és az 

ügyfél körülményeiben jelentős változás nem következett be. 

 

(8) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak alatt, valamint az e rendeletben nem 

szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

tv. (továbbiakban Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 

Korm. rendelet (továbbiakban Pr.), és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 

3. § (1) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett 

települési támogatás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és 

a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan 

veszélyeztetné – méltányosságból 

 

a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének egy és 

félszeresét, 

 

b) csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

kétszeresét, 

 

c) részletekben fizettetheti meg. 

 

 

 II. Fejezet 

 

Települési Támogatások 

 

4. Ellátások formái  

 

4. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint 

   a) települési támogatást 

       aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

       ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző  személy részére, 

       ac) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

       ab) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, 

valamint 

   b) rendkívüli települési támogatást  

biztosít (továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő települési támogatások). 

 

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások postai úton, vagy a kérelmező 

nyilatkozatának megfelelően folyószámlára kerülnek kifizetésre, kivéve, ha a határozatban 

feltüntetésre kerül a készpénzben történő kifizetés engedélyezése.  

 

(3) A képviselő-testület e rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatást, az 

éves elfogadott szociális keret ismeretében kiegészítheti, a Szatmári Egyesített Szociális és 

Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Családsegítő Központ javaslata, 

közreműködése alapján.  

 

(4) A (3) bekezdésben foglalt támogatások megállapíthatósága tekintetében  

a szociális ügyekkel foglalkozó mindenkori képviselő-testület bizottsága véleményét ki kell 

kérni.  
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5. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás 

 

 

5. § (1) Lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

életvitelszerűen lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A Képviselő-testület a 

villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a 

szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez nyújt 

támogatást. 

 

(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában és a lakásfenntartással 

összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, a szolgáltató részére történő folyósítással, előre 

fizetős mérőóra feltöltésével kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező 

lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti. Ennek érdekében önkormányzat a 

szolgáltatókkal keret-megállapodást köt. 

 

(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. szerinti vagyona. Az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 

egységek összegének hányadosával. 

 

(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli 

fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 

(5) Ha a háztartás 

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a családbafogadó 

gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az 

egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi 

költség összege 2015. évben, valamint 2016. évben a Város 2016. évi költségvetéséről szóló 

helyi rendelet hatályba lépéséig 450 forint, ezt követően annak mértékét - az energiaárak 

várható alakulására figyelemmel – a Város tárgyévi költségvetéséről szóló helyi rendelet 

határozza meg. 
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(8) A támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 

(9) A lakásnagyság megállapításához a szükséges jövedelem-és vagyonnyilatkozaton, 

valamint jövedelemigazolásokon túl a kérelmezőnek csatolnia kell a lakása nagyságát 

alátámasztó hiteles dokumentumot, valamint a szolgáltató által kiküldött 

számlafénymásolatot, amelyre a támogatás nyújtását kéri. 

 

(10) A támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások elismert havi költségének 30%-a, ha a 

jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások havi költségének és a támogatás mértékének 

(a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 2.500 forint, és nem lehet több, mint 4.500 forint azzal, hogy a 

támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

 

(11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 

                                          J-0,5 NYM 

          TM= 0,3-                 ───── x 0,15, 

                                              NYM 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 

kell meghatározni. 

 

(12) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első 

napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező lakhatási támogatásra való 

jogosultsága továbbra is fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a 

jogosultság lejártát követő hónapjában adható be, és a lakhatási támogatást a korábbi 

jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani. 

 

(13) A (11) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit. 

 

(14) A lakhatási támogatásra nem jogosult az a személy,  

       a) aki lakbértámogatásban részesül, 

       b) akinek lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési 

szerződése áll fenn.  

 

(15) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését 

megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága 

fennállásáig. 
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(16) A lakhatási támogatásra jogosult halála esetén fel nem vett ellátást a vele közös 

háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér 

egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.  

 

 

 

6. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző személy részére nyújtott települési támogatás 

 

 

6. § (1) A Képviselő-testület a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy 

otthoni ápolását ellátó együtt lakó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi 

hozzájárulásként települési támogatást nyújt.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerint települési támogatásra jogosult a hozzátartozó (Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1) bekezdés 2. pont), ha tartósan beteg 18. életévét 

betöltött személy gondozását, ápolását végzi, feltéve, ha  

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

legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át, és  

    b) a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik. 

 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során tartósan beteg személy az, aki előreláthatóan három 

hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 

 

(4)  A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

nagykorú hozzátartozó települési támogatás megállapítása iránti kérelméhez csatolni kell, a 

háziorvos 3. melléklet szerinti  

    a) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg,  

    b) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 

 

(5) Nem jogosult a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását 

ellátó hozzátartozó települési támogatásra, ha: 

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali 

ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban,  

b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, 

ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett 

keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén 

- folyósítanak, 

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási 

intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, 

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - 

a napi 4 órát meghaladja, 

e) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn, 

f)  a Szt. 41. § szerinti ápolási díjra jogosult.   
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(6) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

hozzátartozó települési támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni, ha 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási 

jogának gyakorlásával felhagyott, 

e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 

(7) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

hozzátartozó települési támogatásra való jogosultsága az ápolási kötelezettség nem teljesítése 

esetében akkor nem áll fenn, illetve az arra való jogosultság akkor szűnik meg, ha az ápolást 

végző személy több, egymást követő napon nem gondoskodik 

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,  

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénes körülményeiről, 

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről (orvosi, egészségügyi ellátás 

biztosításáról). 

A fentiekről az ápolás helyszínén végzett környezettanulmány készítése során kell 

meggyőződni. A kötelezettség nem teljesítésének megállapítására legfeljebb 3 alkalommal 

történő ellenőrzés és a helyszínen történő figyelmeztetés után kerül sor.  

 

(8) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

nagykorú hozzátartozó részére nyújtott települési támogatás havi összege a központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 

 

(9) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

nagykorú hozzátartozó részére megállapított települési támogatás havi összege, a más 

rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (8) bekezdés szerinti összegnek és a 

jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a 

különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell 

megállapítani. 

 

(10) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő hónap 

utolsó napjával kell megszüntetni. 

 

(11) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére megállapításra kerülő települési támogatás esetén rendkívüli települési 

támogatáson kívül más települési támogatás nem állapítható meg. 

 

(12) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző  

személy részére a települési támogatást az ápolt tartós betegségének fennállásáig, de 

legfeljebb egy évre lehet megállapítani.  

 

(13) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére megállapított települési támogatás iránti kérelem a jogosultsági időtartama 

alatt, annak lejártát megelőző egy hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a 

jogosultság lejárta előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi 

jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.  
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(14) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére megállapított települési támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy 

ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető. 

 

 

7. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

 

 

7. § (1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatás a szociálisan rászorult 

krónikusan beteg személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében nyújtott hozzájárulás. 

 

(2)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti 

kérelemhez csatolni kell a vényköteles társadalombiztosítás által támogatott, tartósan 

alkalmazott gyógyszer szükségletre vonatkozó adatokat tartalmazó 4. melléklet szerinti 

háziorvosi igazolást, valamint az ez alapján kiállított gyógyszertári igazolást. 

 

(3) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatásra való jogosultság állapítható meg 

annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő esetében annak 225 

%-át, és a havi rendszeres gyógyszer költségének mértéke eléri, vagy meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, feltéve, ha a kérelmező és családja a 

mindenkor hatályos Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.  

 

(4) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege nem lehet 

magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél: 

 

               Egy főre jutó jövedelem:                            Havi, maximum összegek:  

 

                A nyugdíjminimum                           Családban élő                       Egyedül élő 

 

                         150 %-ig                                        2.500,- Ft.                               – 

   

                         175 %-ig                                        2.000,- Ft.                           2.500,- Ft. 

 

                         200 %-ig                                             -                                     2.000,- Ft.  

 

                         225 %-ig                                             -                                     1.500,- Ft. 

 

(5) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 

első napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező jogosultsága továbbra 

is fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság lejártát követő 

hónapjában adható be, és a támogatást, a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első 

napjától kell megállapítani. 

 

(6)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra egy családon belül csak 

egy fő jogosult. 

 

(7) Nem jogosult gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a 

személy, aki a Szt. szerint alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult. 
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(8)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg 

kell szüntetni, amennyiben 

    a) a jogosultsági időtartalom alatt a (7) bekezdésben foglalt közgyógyellátásra szerzett 

jogosultságot, 

   b) a jogosult elhunyt. 

 

(9)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságban 

bekövetkezett változás esetén, a támogatásra való jogosultság, a változást követő hónap utolsó 

napjával szűnik meg.  

 

(10) Ha gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság 

jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt kerül megszüntetésre, akkor intézkedni kell a 

gyógyszer-kiadások viseléshez folyósított települési támogatás megtérítéséről. 

  

 

8. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek nyújtott 

települési támogatás 

 

 

8. § (1) A képviselő-testület lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó önhibáján kívül hátralékot 

felhalmozó személyek részére megállapított települési támogatás a kérelmező és háztartása 

által lakott helyiség lakhatásának megőrzése érdekében biztosított hozzájárulás. 

Önhibának minősül, ha rendszeres pénzellátással és jövedelemmel nem rendelkező kérelmező 

vagy a háztartásában élő személy, az állami foglalkoztatási szervnél nem regisztrált. 

 

(2) A képviselő-testület lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyt és 

háztartást települési támogatásban részesíti,  

a) akinek 

aa) adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, de legfeljebb 200.000 Ft, ás a (3) bekezdés 

meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább  

6 havi vagy 

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 

   b) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 175 %-át, egyedül élő esetén a 225 %-át, valamint  

   c) aki A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésük vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 2. számú mellékletében szabályozott 

lakásminőséget és a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben 

szabályozott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, valamint sem neki, sem a 

háztartásában élő személyeknek a mindenkor hatályos Szt.- ben meghatározott vagyona nincs, 

   d) és aki vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított települési támogatás 

különbözetének (továbbiakban önrész) megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson 

való részvételt, és ez a vállalás, a rendelkezésre álló adatok alapján folyamatos fizetési 

kötelezettség mellett a háztartás jövedelmi viszonyait figyelembe véve, teljesíthető. 

 

(3) A rendelet alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó 

   a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, 

szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés 

díjtartozás), 

   b) közösköltség-hátralék, 

   c) lakbérhátralék. 
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(4) A települési támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap, amely indokolt esetben egy 

alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.  

 

(5) Az önrész megfizetése történhet 

   a) egy összegben, vagy 

   b) legfeljebb 12 havi részletben, az adós vállalásától függően. 

 

(6) Ha az eredeti vállalástól eltérően a támogatás időtartama alatt az önrész egy összegben 

kifizetésre került, az önkormányzat által megállapított támogatás, vagy annak még fennálló 

része egy összegben utalandó ki. 

 

(7) A támogatásban részesülő személy nem kötelezhető azon adósság típusba tartozó hátralék 

megfizetésére, amelyhez kapcsolódóan települési támogatásban nem részesül. 

 

(8) A települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

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

társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakásrészeit. 

 

(9) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó részére megállapított települési 

támogatás esetén a jogosult 

   a) adósságkezelési tanácsadásban,  

   b) és települési támogatásban 

részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. Ennek érdekében 

önkormányzat a szolgáltatókkal keret-megállapodást köt. 

 

(10) A települési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe tartozó 

adósság 50 % -át, és összege legfeljebb 100.000,- Ft. A támogatás egy összegben vagy havi 

részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. 

 

(11) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék rendezésére irányuló eljárást az erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon az adósságkezelési szolgáltatást végző tanácsadó 

továbbítja a Polgármesteri Hivatalhoz, mely eljárás, a kérelem és a javaslat hivatalhoz történő 

beérkezésétől indul. 

 

(12) A támogatásra irányuló kérelem benyújtása év közben folyamatosan történik. Az eljárás 

során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakásban tartózkodásának jogcíméről, valamint 

csatolnia kell, 

   a) a hitelező által a tárgyhónapban kiállított iratokat az adósság jogcíméről és az összegéről, 

vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről, 

   b) a lakás nagyságát alátámasztó hiteles dokumentumot, 

   c) az adósságkezelési tanácsadó által hitelesített együttműködési megállapodást, 

   d) az adósságkezelési tanácsadó támogató javaslatát, 

   e) a kérelmező nyilatkozatát az önrész és az együttműködési kötelezettség vállalásáról, 

   f) az állami foglalkoztatási szerv igazolását a jelentkezési, vagy együttműködési 

kötelezettség teljesítéséről. 

 

(13) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik a vállalt önrész megfizetésének 

időtartamával. A jogerősen megállapított támogatás folyósítására havonta utólag, minden 

hónap 5. napjáig kerül sor, melyről a követelés jogosultja részére kell gondoskodni. 
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(14) A települési támogatást megállapító határozatot minden érintettnek meg kell küldeni. Az 

adósságkezelési szolgáltatásba bevont személy a határozat kézbesítését követően 5 

munkanapon belül köteles felkeresni az adósságkezelési tanácsadót. 

  

(15) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságkezelési szolgáltatásba történő 

bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik 

adósságtípusba tartozó adósság kezelhető. 

 

(16) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi 

elmaradásnak minősül. 

 

(17) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor a települési támogatást a 

kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. Ekkor arról is 

rendelkezni kell, hogy a támogatást mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen 

összegben nyújtják. 

 

(18) Amennyiben a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó részére 

megállapított települési támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő 

személy lakcíme illetékességet érintően megváltozik, vagy meghal, úgy a támogatás 

folyósítása a változás hónapjának utolsó napjával kerül megszüntetésre. 

 

(19) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó részére megállapított 

települési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a 

jogosult 

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 

b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg 

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási 

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, 

   d) aki a lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedi, vagy 

más módon hasznosítja,  

   e) aki a lakására tartási-, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötött, 

   f) ha a jogosult nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt. 

Az adósságcsökkentési támogatás e bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak szerinti 

megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.  

 

(20) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 

hátralékot felhalmozó részére megállapított települési támogatás lezárásától - ide nem értve az 

(19) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 24 hónapon belül nem részesülhet 

adósságkezelési szolgáltatásban. 

 

(21) A (19) bekezdés b)-c) pontja alkalmazásában a jogosult nem tesz eleget a 

kötelezettségének, ha a fizetési határidő leteltétől számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és 

a) a (19) bekezdés b) pontja szerinti esetben a fizetési kötelezettség teljesítése során 

együttvéve háromhavi elmaradás keletkezik, 

b) a (19) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult három egymást követő hónapban 

nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének. 

 

(22) A települési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet 

elrendelni, mint amilyen összegben a támogatás folyósításra került. 
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(23) A (19) bekezdés alkalmazásában az időtartam a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 

hátralékot felhalmozó részére megállapított települési támogatás megszüntetéséről rendelkező 

határozatban a záró időpontként megjelölt napot követő első munkanaptól kell számítani. 

 

(24) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére megállapított 

települési támogatás jogosultjának lakhatási támogatás nem állapítható meg, illetve a korábbi 

lakhatási támogatás jogosultságát meg kell szüntetni. A megszüntetés időpontja a lakhatási 

kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó települési támogatásának megállapítását 

megelőző hónap utolsó napja. 

 

(25) A Képviselő-testület a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 

Intézmények Mátészalka keretében adósságkezelési tanácsadást működtet. 

 

 

9. Adósságkezelési tanácsadó feladatai 

 

9. § (1) Adósságkezelési tanácsadásnak minősül a takarékos gazdálkodásról, pénzelosztásról, 

életmód formálásáról szóló tanácsadáson való részvétel, amely lehet egyéni és csoportos. 

 

(2)  Az adósságkezelési tanácsadó tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, 

feltételeiről, prevenciós lehetőségekről. 

a) Az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának 

- gazdálkodását, stabilitását, 

- fizetési kapacitását, 

- fizetési készségét, 

- és új jövedelemforrás elérésének lehetőségét. 

b) Az előző a) pontban foglaltak alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba 

történő bevonására. 

c) Az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást köt. 

 

(3) Az adósságkezelési tanácsadó az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot 

tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az 

adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, a fizetési, törlesztési kötelezettség 

teljesítését, az adós fizetési kapacitásának változását. 

 

(4) Az adósságkezelési tanácsadó havonta jelzéssel él a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 

felé, ha az adóssággal rendelkező személy az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, 

a megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, és szükség esetén kezdeményezi a települési 

támogatásra vonatkozó döntés módosítást, valamint javaslatot tesz a támogatás 

megszűntetésére.  

 

 

10.  Az adós feladatai 

 

10. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy köteles együttműködni az 

adósságkezelési tanácsadóval, melynek keretében köteles: 

   a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó által történő 

megismeréséhez és nyilvántartásához,  

   b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában, 
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   c) havonta legalább egy alkalommal az adósságkezelési tanácsadóval személyesen 

találkozni és őt tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, 

valamint a befizetések tényét igazoló dokumentumok minden hónap 25. napjáig történő 

bemutatására. 

 

(2) A települési támogatásban részesülő személy a támogatásról szóló jogerős határozat 

birtokában a követelés jogosultjával szerződést köt, melyet haladéktalanul köteles bemutatni 

az adósságkezelési tanácsadónak. 

 

 

11. Rendkívüli települési támogatás 

 

 

11. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. 

 

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg, 

    a) ha az egy főre jutó családi havi jövedelem, gyermeket gondozó család esetében, nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 

   b) ha az egy főre jutó családi havi jövedelem, a gyermeket nem gondozó család esetében, 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, 

   c) temetési hozzájárulás címén, ha az egy főre jutó családi havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.  

 

(3) A rendkívüli települési támogatás adható eseti jellege mellett – az éves költségvetési 

előirányzat erejéig - jövedelemkiegészítő támogatásként havi rendszerességgel, meghatározott 

időszakra.  

 

(4) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen: 

   a) ha a család bármely tagja 3 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, 

   b) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése, 

helyreállítása érdekében szükséges akut megbetegedése során keletkezett gyógyszer, továbbá 

gyógyászati segédeszköz, szolgáltatás igénybevétele, ha annak díja a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 30 %-át meghaladja, 

   c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, 

   d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítése, 

   e) gyermek táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétája, 

   f) hozzátartozói haláleset, 

   g) családban élő gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, térítési díjának fizetésével, a 

gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a 

védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások 

igénybevétele, 

   h) ha lakásfenntartással összefüggő alkalmankénti jelentős kiadások következtében (pl. 

tüzelővásárlás, kimagaslóan magas fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli segítségre szorul, 

vagy közüzemi szolgáltatóknál fennálló díjhátralékok rendezéséhez előrefizetős fogyasztást 

mérő készülék működtetéséhez,  
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   i) ha elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlan és ingósága megrongálódott, és 

helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja 

létfenntartását veszélyezteti. 

 

(5) Nem állapítható meg a hozzátartozók körében történt halálesetre tekintettel a rendkívüli 

települési  támogatás, amennyiben 

   a) a kérelmet a temetést követő 60 napon túl nyújtották be, 

   b) a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési 

hozzájárulásban részesült, vagy 

   c) az eltemettetővel tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés állt fenn.  

 

(6) Nem állapítható meg továbbá rendkívüli települési támogatás gyógyszertámogatásként és 

gyógyászati segédeszköz beszerezése címén, amennyiben a nevezett személy gyógyszer-

kiadás viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül.  

 

(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor a családot ért elemi kár 

kivételével – a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli 

élethelyzettől függően - különösként csatolni kell: 

   a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött tájékoztatást, igazolást, 

   b) az érintett egészségügyi intézményi igazolást, 

   c) a váratlan költségekről szóló igazolást, 

   d) a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz szükségletről, az egészségügyi szolgáltatás 

igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását, 

   e) a táv- vagy gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolását, vagy számláját, egyéb fűtési 

módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló 

számlát, 

   f) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem Mátészalkán történt, 

   g) a gyámhivatali határozatát, 

   h) az oktatási intézménytől, az iskolaköteles korhatárt betöltött gyermek esetében 

iskolalátogatási igazolást a tanulói, hallgatói jogviszonyról, igazolást a fizetendő térítési, 

képzési díj összegéről, 

   i) az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást és számlát, 

   j) a bölcsődei elhelyezést igazoló, a bölcsőde által kiadott igazolást és számlát, 

   k) a várandósságot igazoló orvosi igazolást vagy terhességi kiskönyvet, 

   l) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői szolgálat, 

illetve az egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által 

kiállított igazolást,  

   m) a temetés költségeiről szóló számlák eredeti példányát. 

 

(8) A hozzátartozói halálesetre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás 

összege, valamint a támogatás megállapításáról rendelkező határozat száma az eredeti 

temetési számlára rávezetésre kerül. 

 

(9) Havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás főként gyermek-nevelési 

többletköltségre, gyermekintézményi térítési díjra, elhúzódó orvosi/kórházi kezelésekre, elemi 

kár helyreállítására állapítható meg. Ezen állapotok fennállását, folyamatosságát a tényleges 

helyzetnek megfelelő dokumentumokkal kell igazolni.  
 

(10) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként nem haladhatja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, kivéve a kamatmentes kölcsön formájában 
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megállapított rendkívüli települési támogatás összegét. Az elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás összege nem lehet kevesebb a 

helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 % -ánál.
 

 

(11) A rendkívüli települési támogatás – a kérelmező erre irányuló kérésére – pénzintézeti 

tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, amennyiben a 

bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. rendelkezései szerint letiltás alól nem mentes, 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladó jövedelemmel rendelkezik. 

 

(12) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatás évente egyszer adható, összege 

nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. 

 

(13) A kölcsönt a felvételt követő 2. hónaptól számítva maximum 12 hónap alatt kell 

visszafizetni. A kölcsön visszafizetésének feltételeit szerződésben kell rögzíteni.  

 

(14) A temetési költségek finanszírozása érdekében nyújtott rendkívüli települési támogatás 

legkisebb összegéről a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költségekről írásban, az 

önkormányzat minden év január 15. napjáig történő megkeresésére, a helyi temetkezési 

szolgáltatók nyújtanak tájékoztatást, melyből az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlat 

fogadható el. 

 

(15) A gyógyszertámogatásként és gyógyászati segédeszköz beszerezéséhez megállapított 

támogatás esetén a célzott támogatás felhasználását a megállapító határozat közlésétől 

számított 15 napon belül a megvásárlást igazoló számlát a megállapítónak be kell mutatni. 

Erről a megállapító határozatban rendelkezni kell.  

 

(16) Amennyiben a támogatott személy a (15) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy a Szt. és a Ket. szabályai szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

megtérítéséről külön rendelkezni kell. 

 

 

12. § (1) A szociális rászorultságtól függő rendkívüli települési támogatás egészben vagy 

részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 

 

(2) Természetbeni ellátás különösen élelmiszerutalvány, Erzsébet-utalvány, a tankönyv, 

tüzelő vásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési 

díjának kifizetése. 

 

(3) A természetbeni ellátás kiszolgálásában, amennyiben a tényállás tisztázása során 

indokolttá válik, a jogosultságról szóló határozat egy példányával kérhető a Szatmári 

Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Családsegítő 

Központ közreműködése. A Családsegítő Központ közreműködését az ellátásban részesülő 

életvitele indokolhatja. Közreműködés alatt az utalványok célravezető felhasználásában tett 

intézkedést, illetve utalvány-felhasználás elszámoltatását kell érteni.   
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12. Köztemetés 

 

13. § (1) Az eltemettetésre köteles személy a megtérítési kötelezettség alól egészben vagy 

részben –amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – 

mentesíthető: 

   a) a megtérítési összeget elengedhető, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az 

egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének egy és félszeresét, és a kérelmező és családja a mindenkor hatályos Szt. szerinti 

vagyonnal nem rendelkezik, 

   b) a megtérítési összeget 50 %-ban csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett személy 

családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét és a kérelmező és családja a mindenkor hatályos Szt. 

szerinti vagyonnal nem rendelkezik, 

  c) a megtérítési összegnek részletekben történő visszafizetését engedélyezhető. 

 

 

III. Fejezet 

 

Hatásköri rendelkezések 

 

 

14. § (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott I. fokú feladat- és hatásköreit  

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

esetében a jegyzőre ruházza át,  

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére nyújtott települési támogatás, a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személyeknek nyújtott települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás esetében a 

polgármesterre ruházza át. 
1
(1a) A Képviselő-testület a Szt.-ben a köztemetés elrendelésére, és e rendeletben a 

köztemetés megtérítésére vonatkozó I. fokú feladat- és hatásköreit a polgármesterre 

ruházza át. 
 

(2) A II. fokú döntés előkészítése és végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi. 

 

(3) A Képviselő-testület a 

   a) lakhatási támogatással kapcsolatos megállapodások megkötésével a jegyzőt, 

   b) hátralék csökkentésére vonatkozó támogatással kapcsolatos keret-megállapodások 

megkötésével a polgármestert, valamint 

   c) a Családsegítő Központtal az adósságkezelési tanácsadásra vonatkozó megállapodás 

megkötésével a polgármestert bízza meg. 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 A rendeletet az (1a) bekezdéssel kiegészítette a 12/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. május 

1. napjától. 
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IV. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

 

15. § (1) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. február 28. 

után benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.  

 

(2) Hatályát veszti: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 27/2013. (XII. 30.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet 5. § (15) bekezdése 2015. december 01. napjával hatályát veszti. 

 

 

 

               Hanusi Péter sk.                                                          Dr. Takács Csaba sk. 

               polgármester                                                                            jegyző 

 

 

 

 

Záradék: A rendelet 2015. február 26. napján 16.00 órakor kihirdetve. 

 

 

 

         Dr. Takács Csaba sk. 

                 jegyző 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta: 

Balogh Rita 

önkormányzati csoportvezető 

2015. május 1. 
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1. melléklet 
 

JÖVEDELEM- ÉS VAGYONNYILATKOZAT 

 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, 

c) gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

      b) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,  

      d) rendkívüli  

települési támogatás igényléséhez. 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Kérelem indokai:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SZEMÉLYI ADATOK: 

 

1. Az ellátást igénylő neve, személyazonosító adatai (születési név, szül. helye, ideje, anyja neve),TAJ száma, 

állampolgársága (magyar, bevándorolt, letelepült, menekült, hontalan, 

oltalmazott):.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... .................... 

2.Az ellátást igénylő lakóhelye:  

............................................................................................................................................................................... 

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helye:  

............................................................................................................................................................................... 

4. Szokásos életvitelszerű címe: 

............................................................................................................................................................................... 

5. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve (szül. helye, ideje, anyja neve), TAJ 

száma: ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

6. A törvényes képviselő lakó/tartózkodási helye:  

............................................................................................................................................................................... 

7. A kérelmező családi állapota: 

 

 Egyedülálló*,                                                       házastársával/élettársával él* 

 

8. Az igénylővel egy háztartásban/családban élő személyek/közeli hozzátartozók száma: ……..………fő 

9. Az igénylővel együtt élő tartósan beteg, illetőleg fogyatékos  személyek száma: ……………………..fő 

10. A 8. pontban szereplő személyek neve, szül. helye, ideje, anyja neve, TAJ száma: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

   A családban/háztartásban egy főre jutó jövedelmének kiszámításánál figyelembe vehető személyek    

    száma:....... fő 

 

 

 

 

 

 



 19 

  

JÖVEDELEMADATOK: kérelmező  
házastársa/ 

élettársa  

 

gyermekek/egyéb rokon  

              

1 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó jövedelem, 

ebből közfoglalkoztatásból származó 

                  

2 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

                  

3 

Táppénz, gyermekgondozási  

támogatások 

                  

4 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

                  

5 

Önkormányzat, járási hivatal által 

folyósított ellátások  

                  

6 Egyéb jövedelmek  
                  

7 Jövedelmek összesen 

                  

 

Egy főre jutó havi jövedelem:………………………………  Ft. 

VAGYONRA VONATKOZÓ ADATOK: 

1. Mátészalkán lévő lakott lakásán kívül az ország területén saját tulajdonát vagy hozzátartozói 

tulajdonát képező lakás(ok), lakótelek tulajdon(ok), üdülőtulajdon(ok) címe, helyrajzi száma, becsült 

forgalmi értéke:................................................................................................................................................... 

..........…………………………………………………..………………………………………………………... 

……….…........................................................................................................................ ...................................... 

2. Az ország területén tulajdonát vagy hozzátartozói tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

épület/épületrész tulajdon (vagy állandó használat), címe, helyrajzi száma, becsült forgalmi értéke (pl. 

zártkerti építmény, műhely, üzlet, rendelő, garázs, stb.):.................................................. ............................. 

......................…………………………………….……………………………………………..……………….. 

….……………….……………………………………………………………………………………................. 

3. Az ország területén tulajdonát, hozzátartozói tulajdonát képező mezőgazdasági ingatlan(ok) címe, 

helyrajzi száma, művelési ága, alapterülete, szerzési ideje, becsült forgalmi 

értéke:...............................………………………………………………………….…………………………... 

………………………………....…………………………………………….………………………………….. 

……………………………………....................................................................................................................... 

4. Tulajdonát és hozzátartozói tulajdonát képező gépjármű(vek) típusa, forgalmi rendszáma, becsült 

forgalmi értéke, szerzés és gyártás időpontja:.................................................................................................. 

……………………………………………………………………...………..………………....……………….. 

….…………………………………………………………………………………………………….…………. 

Az 1-4. pontban megjelöltek: 

becsült értéke: …………………………….. Ft 

bérleti díjak összesen: ……………………. Ft 
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NYILATKOZATOK: 

1. Tudomásul veszem, hogy a jövedelem- és vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát a Polgármesteri 

Hivatal a mindenkor hatályos jogi szabályozás alapján ellenőrizheti. 

 

2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

3. Őstermelői igazolvánnyal:  a) rendelkezem*               b)nem rendelkezem* 

 

4. A velem együtt élő hozzátartozóim közül az alábbi személyek rendelkeznek őstermelő 

igazolvánnyal:................................................................................................................................................... ... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Kérelemre indult eljárás megindításáról értesítést:  a) kérek*         b) nem kérek*.  

 

*A megfelelő rész aláhúzandó 

 

[Amennyiben kér értesítést az eljárás megindításáról, úgy hatóságom kérelmének beérkezésétől számított nyolc 

napon belül értesíti az ügy tárgyáról, iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési 

határidőről, az ügyintézői határidőbe nem számítható időtartamokról, az ügyintéző nevéről és elérhetőségéről. A 

kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül értesíteni kell.] 

 

…………………………………………………………..  …………………………………………. 

                      kérelmező aláírása                                                                kérelmező   

                                                                                                                 házastársa/élettársa aláírása 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó  

– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 

jövedelmet is, továbbá azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 

tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 

magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 

egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, és munkavállalói járulék, magán –

nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 

szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 

folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 

állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott 

átmeneti segélyt,az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az 

adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény keretében nyújtott természetbeni támogatást, a gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a 

nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi 

nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 

kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az 

önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 

kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 

munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó 

foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló 

jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 

kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

Jövedelem típusai: 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 

honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati 

jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - 

személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó 

jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a közcélú munkából származó jövedelmet kell 

érteni. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 

jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 

származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 

mellékszolgáltatást. 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, 

árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a 

balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 

házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

5. Önkormányzat, járási hivatal által folyósított ellátások: különösen a havi rendszerességgel folyósított 

települési támogatás, az időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, az ápolási díj, munkanélküli járadék, 

álláskeresési járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló 

juttatás. 
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6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 

szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 

feltüntetésre. 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát  

a kérelemhez mellékelni szükséges. 
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2. melléklet  

 

KÖRNYEZETTANULMÁNY 

A JÖVEDELEM- ÉS VAGYONNYILATKOZATHOZ 

 

 

ÜGYIRAT SZÁMA: ………………/20……… 

 

 

Készült ............................................................................... (jelenlévő személy neve)…………………… 

............................................................(szül. neve) ........................................................................... (szül. 

helye) .................................................(szül. ideje) ....................................................... .. …….(eljárásjogi helyzete) 

............................................ (anyja neve:………………………………………..(elérhetősége 

....................................................................................................................................................................lakcím 

alatt ..................................................................... napján. 

 

Eljáró hatóság megnevezése: 

.................................................................................................................................................................... 

Ügyintéző neve: 

.................................................................................................................................................................... 

 

Lakás neme (bérelt, saját, stb.) nagysága, m², szobaszám: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............ 

 

A család rendszeres kiadása (megnevezés, összeg): 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................................ 

 

A családra vonatkozó megállapítások, észrevételek, javaslatok, nyilatkozatok: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….........................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ..............................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................ 

 

 

 ..........................................................                                           ……………………………………….. 

           aláírás        aláírás 
 

 

 

 

Az ügyintéző tájékoztatja az ügyfelet a jogairól és kötelezettségeiről. Az eljáró ügyintéző figyelmezteti az 

ügyfelet, tanút és az eljárás esetleges egyéb résztvevőjét az igazmondási kötelezettségre, valamint, hogy a 

környezettanulmány eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható.  
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Figyelmezteti az ügyfelet, tanút arra, hogy amennyiben az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állít, illetve 

az adatszolgáltatás körébe tartozó nyilatkozatában az ügy szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan 

vallomást tesz, illetve a valót elhallgatja, ugyancsak eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság legkisebb 

összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

 

 

A környezettanulmány............................................………………………………………………………  

Mátészalka,…………………………………… szám alatti lakó/tartózkodó…………………………… 

személy.....................................................................................................................       ügyében készült. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

…………………………………………….....                ............................……………......….………… 

 a környezettanulmány készítésénél     a környezettanulmányt készítő        jelenlévő 

személy vagy képviselő aláírása                                                   aláírása   
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                                                                                                                                3. melléklet 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY  

az ápolási díj megállapításához 

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 

I. Igazolom, hogy 

Neve:........................................................................................................................ ................. 

Születési neve:................................................................................................. ........................ 

Anyja neve:.................................................................................................................. ............ 

Születési hely, év, hó, nap:.................................................................................................... 

Lakóhely: ................................................................................................................... .............. 

Tartózkodási hely: .................................................................................................................. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:............................................................................. 

 

□ Tartósan beteg 

Fenti igazolást nevezett részére 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv .................... számú 

szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 

intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű 

igazolás/zárójelentés alapján állítottam ki. 

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A 

gondozás várható időtartama: 

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy 

□ 3 hónapnál rövidebb. 

Kelt: ................................................ 

                                                                                  ............................................... 

                                                                                  háziorvos aláírása  

                                                                                  munkahelyének címe 

P. H. 

 

Tájékoztató  

a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, 

gondozást igényel.  
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4. melléklet 

Háziorvosi igazolás 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve:........................................................................................................................ .................... 

Születési neve:............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................. ................ 

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 

Lakóhely:.................................................................................................................... ................. 

Tartózkodási hely:......................................................................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:....................................................................................  

A háziorvosi igazolás kiadására 

□ Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása céljából 

kerül sor.  

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyszer szükségletre vonatkozó adatok 

1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek: 

 A 

betegség 

BNO 

kódja 

 ATC 

kód 

 TTT 

kód 

 Gyógy- 

szer 

megneve

zése 

 Gyógy- 

szer- 

forma 

 Ható- 

anyag 

meg- 

neve- 

zése 

 A ható- 

anyag 

napi 

mennyi- 

sége 

 Napi 

adagolás 

 Gyógy- 

szer 

rende- 

lésére 

vonat- 

kozó 

jelzés* 

 Szak- 

orvos 

pecsét- 

száma** 

 

Megjegyzés 

                      

                      

                      

                      

 *  Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni. 

 **  Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette. 

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni. 

A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni: 

- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással 

történik, vagy 

- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló érzékenységet. 

 

 

III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata 

A háziorvos neve:............................................................................................................ .......... 

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: ................................................................ 

Ágazati azonosító:........................................................................................................... ........... 

ÁNTSZ engedély száma:........................................................................................................... 

Rendelő/munkahely neve,címe:..............................................................................................  

Telefonszáma: …........................................................................................................................ 

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyszerre vonatkozó szükséglet kizárólag a igénylő személy 

orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra. 

Kelt: ................................... 

P. H. 

........................................... 

háziorvos aláírása 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere 2015 évben jelentősen átalakul. A kapcsolódó 

törvénymódosításokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 

XCIX tv. 62-83. §-ai tartalmazzák. E törvényi szabályozás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. törvényt (továbbiakban Szt.) több ponton is módosította. A tervezet, a törvényi felhatalmazások 

alapján, a törvényi előírások szerint, figyelembe véve a társadalmi és helyi viszonyokat, Mátészalka 

közigazgatási területére hatályos települési támogatásokra vonatkozó rendelkezésekre tesz javaslatot.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

A rendelet-tervezet I. fejezetéhez 

 

A javaslat I. fejezete általános rendelkezéseket tartalmaz, azok a definíciók, fogalom-meghatározások, eljárási 

szabályok kerültek nevesítésre, melyeket magasabb szintű jogszabály nem tartalmaz, valamint a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó települési támogatások megtérítésére előírt összeg méltányosságból történő 

elengedésére, csökkentésére vonatkozó rendelkezéseit.    

 

A rendelet-tervezet II. fejezetéhez 

 

Az 4. §- hoz 

 

A javaslat a képviselőtestület által nyújtható települési támogatások formáit sorolja fel, melyeknek 

szabályozására törvényi felhatalmazása van az önkormányzatnak. 

 

A 5. §- hoz 

 

A javaslat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás szabályai a 

normatív lakásfenntartási támogatás 2015. február 28-ig hatályos jogosultsági feltételeivel közel azonosak. A 

rendszeres ellátás továbbra is 12 hónapra állapítható meg, és minimális összege havi 2.500,- Ft. A változás a 

jelenlegi szabályokhoz képest az, hogy meghatározásra került a támogatás maximum összege, havi 4.500,- Ft-

ban. A támogatást elsősorban természetben kell biztosítani, azon közüzemi szolgáltató vagy közös képviselő 

részére folyósítható, mellyel az önkormányzat megállapodást kötött. Megállapodás hiányában, illetve, gondos 

mérlegelést követően (pl. albérleti díjhoz) a kérelmező lakcímére vagy folyószámlára is utalható a támogatás. 

 

A 6. §- hoz 

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott 

települési támogatás szabályait tartalmazza. 2012. március 31. napjáig önkormányzatunk, az arra rászorulóknak 

állapított meg méltányossági ápolási díjat, mely ellátás a szűkös anyagi lehetőségek miatt 2012. április 01. napja 

után fokozatosan kivezetésre került az ellátási rendszerből. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, 

hogy térségünkben szükséges lenne ennek a támogatási formának a további biztosítása, segítséget nyújtva azon 

körnek, akik hozzátartozóik gondozása miatt vállnak ellátásnélkülivé.  

 

A 7. §- hoz 

 

A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a méltányossági közgyógyellátást váltja fel. A 

közgyógyellátás esetén a megállapított gyógyszerkeret a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szakhatósági 

állásfoglalásán alapul, azonban A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. tv. szerint az önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatásnál kötelező állásfoglalás 

kiadására a Pénztár hatáskörrel nem rendelkezik, így az nem írható elő. Ezért a gyógyszertámogatás esetén a 

háziorvos/kezelőorvos által kiállított és a gyógyszertár által beárazott, havi rendszeres gyógyszerköltségre 

vonatkozó igazolás a kérelem kötelező melléklete. A krónikus betegségre tekintettel felírt vényköteles, 

társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek vehetők figyelembe a havi rendszeres gyógyszerköltség 

igazolásakor. 
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A 8-10. § - okhoz 

 

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek nyújtott települési támogatásra, az 

adósságkezelési tanácsadó feladataira és a hátralékkal rendelkező személy kötelezettségeire vonatkozó 

rendelkezéseket tartalmazza. A támogatás jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételei megegyeznek az 

adósságkezelési szolgáltatás Szt. és a jelenlegi önkormányzati rendeletben szabályozott 2015. február 28-ig 

hatályos rendelkezéseivel, de eltérnek az adósságba bevonható hátralék összegének nagyságában és a támogatási 

összegben. A jelenlegi szabályok szerint bevonható adósság felső határa 400.000,- Ft., és a támogatási összeg az 

adósság 75 %. Az adósságkezelési tanácsadást továbbra is a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi 

Alapellátási Intézmények családsegítő központjának szakemberei látnák el. Városunkban 2003. óta működik 

adósságkezelési szolgáltatás. Az eltelt idő alatt számos adósságkezelési szolgáltatás történt, amelynek 

eredményeként a felhalmozott adósság megszűnt.  

 

A 11. és 12. § - okhoz 

 

A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeit szabályozza, továbbá felsorolja, de ez nem taxatív 

felsorolás, azon élethelyzeteket, melyek a támogatás megállapításakor különösen figyelembevehetőek. E 

rendelkezés előírja, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat mellékleteként, a rendkívüli élethelyzetet igazoló 

dokumentumok csatolását. A javaslatban rögzítésre kerül, hogy a rendkívüli települési támogatást elsősorban 

mely természetbeni formában kívánja önkormányzatunk továbbra is nyújtani. 

 

A 13. §- hoz 

 

A Szt. rendelkezése szerint a polgármesternek azt a személyt kell köteleznie a köztemetés költségeinek 

megtérítésére, aki az eltemettetésre köteles lett volna. A Szt. módot ad az önkormányzatnak, hogy az 

eltemettetésre köteles személy, részben vagy egészben mentesüljön ezen megtérítési kötelezettség alól. A 

köztemetési költségek megfizetésének méltányossági elengedésére, mérsékelésére vonatkozó feltételeket 

tartalmazza, átveszi a jelenlegi önkormányzati rendelet szabályait. 

 

A rendelet-tervezet III.-IV fejezetéhez 

A 14- 15 §- okhoz 

A javaslat a hatálybalépéssel, és a hatályon kívül helyezésekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a 

hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekkel összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

A rendelet-tervezet várható hatása: 

 

A rendszeres települési támogatások közül a lakhatási és a hátralékot felhalmozók részére az önkormányzat által 

biztosított, igaz alacsonyabb mértékű, települési támogatásokkal a legrászorultabb családok, háztartások 

továbbra sem maradnak segítség nélkül. Várhatóan az ellátottak számában változás nem, vagy csak kisebb 

mértékben következik be, de az állami szerepvállalás változása miatt így is lényeges többletforrást igényel. Az 

ápolást, gondozást végző személy anyagi támogatása 2015. március 01. napjától történő ismételt bevezetése 

jelentős anyagi segítségnyújtás mellett, megismerve a Kormány e tárgykörben született módosítási javaslatát, 

annak változatlan elfogadása esetén, szolgálati időnek is minősülne. A gyógyszer-kiadásokhoz nyújtott települési 

támogatás esetén a méltányossági közgyógyellátáshoz képest várhatóan többen jogosulttá válnak a támogatásra, 

mivel a támogatás megállapítása nem szakhatósági állásfoglalás szerinti gyógyszerköltség, hanem a tényleges 

gyógyszerköltség figyelembevételével történik.  

 

Összegezhető, hogy rendszeres és rendkívüli települési támogatások biztosítása az eddigiekben nyújtott 

ellátásokhoz mérten az önkormányzat költségvetéséből többletforrást igényelnek, amely az önkormányzati 

költségvetési rendeletbe beépítésre került. 

 

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív többlet terheket nem keletkeztet. 


