Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV. 24.), 10/2015. (XI. 20.), 7/2016. (XI. 25.) és az 5/2020. (II. 26.)
önkormányzati rendeletekkel módosított

4/2015.(II.27) számú rendelete
a települési támogatásokról
(egységes szerkezetben)
Szob Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatás keretében nyújtott
ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt) 3.§-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 4.§-ában meghatározott azon személyekre terjed ki, akiknek az önkormányzat illetékességi területén
a) lakóhelye, vagy
b) ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.
A szociális igazgatás szervei
2.§ (1) A Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket
a) Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület),
b) Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: SZEB)
c) a polgármester
(az a)-c) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: szociális hatáskört gyakorló szerv) gyakorolja.
(2) A SZEB) jár el első fokon az alábbi ügyekben:
a) eseti települési támogatás
b) rendszeres települési támogatás
c) szociális célú tüzifa támogatás
d) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
e) születési támogatás
f) 1kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás 50 000,- Ft értékhatárig
g) 2kiskorú gyermekek támogatása
h) 3időskorúak támogatása
i) 4Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás.
(3) A polgármester jár el első fokon az alábbi ügyekben:
a) rendkívüli települési támogatás
b) köztemetés elrendelése
(4) A SZEB és a polgármester határozatai elleni fellebbezéseket a képviselő-testület bírálja el, a fellebbezés
benyújtását követő rendes ülésén.
Eljárási rendelkezések
3.§. (1) A települési támogatás megállapítására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.
(2) A kérelmet a Szobi Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni, az e célra rendszeresített formanyomtatványon.
A szóban előterjesztett kérelmeket az ügyintéző írásba foglalja.
Beiktatta a 6/2015. (IV. 24.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2015. április 24. napjától
Beiktatta a 7/2016. (XI. 25.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2016. november 25. napjától
3
Beiktatta a 7/2016. (XI. 25.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2016. november 25. napjától
4
Beiktatta a 7/2016. (XI. 25.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2016. november 25. napjától
1
2

2
(3) A (2) bekezdés szerinti formanyomtatványokon a kérelmezők számára röviden és érthetően fel kell tüntetni a
nyomtatvány kitöltésének szabályait, valamint fel kell sorolni azokat a mellékleteket és nyomtatványokat, amelyek a
kérelem elbírálásához szükségesek.
Nem kérhető igazolás olyan tényről, adatról, amely a Szobi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatósági
nyilvántartásából megállapítható vagy a Hivatal számára közhiteles forrásból ingyenesen rendelkezésre áll, valamint a
Kormányhivatal5 területi szerve által folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra
vonatkozó adatról.
(4) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek nyilatkozni kell a saját és a vele közös
háztartásban élők jövedelméről. A nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő
igazolást.
(5) A kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzése érdekében a szociális hatáskört gyakorló szerv jogszabályi
keretek között más szervet megkereshet, környezettanulmányt készíthet.
(6) Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv a hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (4) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja
a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(7) A beérkezett kérelmeket a Hivatal munkatársai döntésre előkészítik, a támogatásra való jogosultságot
folyamatosan figyelemmel kísérik és szükség esetén az ellátások módosítására, megszüntetésére, visszafizettetésére
javaslatot tesznek.
4.§ (1) A döntés előkészítés keretében a Hivatal ügyintézői
a) ellenőrzik, hogy a kérelmező csatolta-e a szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb mellékleteket,
b) a hivatalból előírt igazolásokat beszerzik,
c) a szociális hatáskört gyakorló szerv kérelmére a szükséges környezettanulmányt elkészítik, illetőleg beszerzik.
(2) Amennyiben a kérelem hiányos, a polgármester a kérelmezőt határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.
(3) A környezettanulmányt a szociális hatáskört gyakorló szerv megkeresésére a Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is elkészíthetik.
5.§. A települési támogatások iránti kérelmeket 15 napon belül el kell bírálni.
A támogatás kifizetése, folyósítása
6.§. (1) Az eseti és rendkívüli települési támogatást a Hivatal 3 munkanapon belül fizeti ki - a kérelmező által
megjelölt módon - készpénzben a Hivatal házipénztárából, vagy folyószámlára történő utalással.
(2) A rendszeres támogatásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani, az (1)
bekezdésben meghatározott módon.
Rendkívüli települési támogatás
7.§. 6 A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, szóbeli vagy írásbeli kérelemre, vagy hivatalból – jövedelmi
és vagyoni helyzetre tekintet nélkül – rendkívüli települési támogatást állapíthat meg, esetenként legfeljebb 20.000,-Ft
összegben.
Eseti és rendszeres települési támogatás
8.§. 7 (1) Eseti vagy rendszeres települési támogatásban részesíthető, aki a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe
került.
(2) A rendszeres települési támogatás legfeljebb a költségvetési év végéig terjedő időszakra állapítható meg.
(3) Az eseti vagy rendszeres települési támogatás nyújtható pénzbeli vagy természetbeni támogatásként.
(4) Rendszeres települési támogatásban részesülő személy részére egyidejűleg eseti települési támogatás csak
különösen indokolt esetben állapítható meg.
(5) Eseti települési támogatás ugyanazon személy részére egy naptári évben legfeljebb három alkalommal állapítható
meg.
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(6) A rendszeres települési támogatásban az részesíthető, aki esetében a háztartásban élők egy főre számított havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
a) egyedül élő esetében 300 %-át,
b) egy főnél nagyobb háztartás esetén a 280 %-át.
(7) Az eseti települési támogatásban az részesíthető, aki esetében a háztartásban élők egy főre számított havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
a) egyedül élő esetében 350 %-át,
b) egy főnél nagyobb háztartás esetén a 300 %-át.
9.§. (1) 8Az egy alkalommal adható eseti települési támogatás összege legfeljebb 20.000,- Ft.
(2) 9A rendszeres települési támogatás összege legfeljebb 15.000,- Ft/hó.
(3) 10Természetbeni ellátás lehet különösen: az Erzsébet-utalvány, a tűzifa, az élelmiszer, a meleg étel, tankönyv- és
tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez
nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(4) 11Az eseti és a rendszeres települési támogatás megállapításánál a kérelmező és a vele közös háztartásban élő
hozzátartozói egységes elbírálás alá esnek, a támogatás összege háztartásonként nem haladhatja meg az (1) és (2)
bekezdésben meghatározott összeget.
(5)12 Eseti vagy rendszeres települési támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított eseti vagy rendszeres
támogatást meg kell szűntetni azon személy esetében:
a) aki a tőle általában elvárható magatartást sem tanúsítja helyzetének javítása érdekében,
b) aki eseti vagy rendszeres települési támogatás megállapítására irányuló kérelmében valótlan tényt állít,
megtévesztő vagy hamis adatot szolgáltat,
c) aki eseti vagy rendszeres települési támogatás megállapítására irányuló kérelmében foglaltak igazolására
vonatkozóan benyújtandó dokumentumokat a megállapított határidőig nem nyújtja be.
A szociális célú tűzifa támogatás
10.§ 13(1) Szociális tűzifa támogatás - mint természetbeni települési támogatás - nyújtható annak aki
a) Szob város közigazgatási területén lévő lakásban életvitelszerűen tartózkodik, és
b) jövedelme nem haladja meg a települési támogatásra előírt jövedelemhatárt, és
c) lakásának fűtése fával történik.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.
(3) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 erdei m3 háztartásonként, amelyért ellenszolgáltatást az
önkormányzat nem kér.
(4) A jogosultság megállapításánál előnyt élvez:
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra – e körben
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők -, a lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
11. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban:
lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtható támogatás.
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(2) Lakásfenntartási 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 vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének
és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(3) A lakásfenntartási 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.
(4) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá
tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- forint.
(7) A lakásfenntartási 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.
(8) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás 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 lakásfenntartás elismert 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 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────
NYM

x 0,15,

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.
(10) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától legfeljebb a költségvetési év
végéig terjedő időszakra lehet megállapítani.
(11) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
Kamatmentes kölcsön formájában nyújtható települési támogatás
12.§.(1) 14 Kamatmentes kölcsönben részesíthető évente egy alkalommal az a személy, aki létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, és esetében a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori összegét eléri, de annak négyszeresét nem haladja meg.
(2) Nem részesíthető kölcsönben, aki a feltételeknek egyébként megfelel, ha a korábban igénybe vett kölcsönét nem,
vagy késedelmesen fizette vissza.
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(3) 15A kölcsönt, ha annak összege az öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg legfeljebb hat hónap, ha az
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg legfeljebb kilenc hónap, egyéb esetben legfeljebb tizenkét
hónap alatt kell visszafizetni, a képviselő-testület vagy a SZEB által meghatározott részletekben.
(4) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, a kölcsön összegét, a kölcsön
visszafizetésének feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját.
(5) Ha a kölcsön a lakbér, a közüzemi díjhátralék vagy a pénzintézeti kölcsön megfizetésének célját szolgálja, akkor a
megállapított kölcsönt közvetlenül a jogosult szervhez kell átutalni, a tartozás rendezése céljából.
(6) A (3) bekezdésektől eltérően, a kölcsön összege legfeljebb 200 000,- Ft, a futamidő tizenkét hónap lehet, ha az
igénylés célja közeli hozzátartozó eltemettetése, és a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján a havi törlesztő részlet
nem haladja meg a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmének 30%-át.
(7) A (6) bekezdés szerinti kölcsön esetében a jogosulttal – az önkormányzat jogi képviselője által ellenjegyzett –
szerződést kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat,
valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.
(8) 16A kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje nem nyúlhat túl a költségvetési éven.
Születési támogatás
13.§ (1) 17A SZEB születési támogatást állapít meg - jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül - a szobi lakos
újszülött azon szülője részére, aki életvitelszerűen Szob közigazgatási területén él.
(2) 18Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében kerül
meghatározásra.
(3) A születési támogatás csak az egyik szülő részére állapítható meg.
(4) 19A Képviselő-testület minden szobi lakos újszülött részére egy facsemetét ajándékoz, amelynek ünnepélyes
keretek között történő elültetésére – a szülő vagy törvényes képviselő hozzájárulása mellett - a városnapok
rendezvénysorozata keretén belül kerül sor.
Kiskorú gyermekek támogatása
13/A.§. 20Amennyiben az Önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – jövedelemi és vagyoni helyzetre tekintet
nélkül – évente legfeljebb három alkalommal a kiskorú gyermek, szülője vagy törvényes képviselője részére települési
támogatás keretei között esetenként legfeljebb 5000,-Ft összegű, pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat az
Önkormányzat, melynek esetenkénti összegét, formáját és feltételeit a SZEB határozatban határozza meg.
Időskorúak támogatása
13/B.§. 21(1) Amennyiben az Önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – jövedelemi és a vagyoni helyzetre tekintet
nélkül – évente legfeljebb három alkalommal az adott naptári évben legalább 70. életévüket betöltők részére települési
támogatás keretei között esetenként legfeljebb 5000,-Ft összegű pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat az
Önkormányzat, melynek esetenkénti összegét, formáját és feltételeit a SZEB határozatban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáson felül, az Önkormányzat a SZEB határozata alapján – részben,
vagy egészben - támogathatja a 70 év feletti lakosok tiszteletére rendezett ünnepségek vendéglátással és
műsorszolgáltatással összefüggő költségeit.
(3) Amennyiben az Önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – jövedelemi és a vagyoni helyzetre tekintet nélkül –
évente egy alkalommal a szobi idősotthon bentlakói részére települési támogatás keretei között esetenként legfeljebb
5000,-Ft összegű pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat az Önkormányzat, melynek esetenkénti összegét,
formáját és feltételeit a SZEB határozatban határozza meg.
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Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás
13/C.§. 22(1) A képviselő-testület tárgyévben hozott döntése alapján, költségvetési helyzetének függvényében
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
(2) 23 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapítható meg annak a
pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában szobi lakhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer általános pályázati kiírásában, valamint az R. 8. §
(7) bekezdésében foglalt feltételeknek.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege a pályázó általános szociális helyzetétől függően 1.000,Ft-tól 5.000,- Ft-ig terjedhet.
Családsegítés, gyermekjóléti alapellátás
14.§. 24Az önkormányzat a Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ útján látja el a családsegítést és a
gyermekjóléti szolgálati feladatokat.
15.§ A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat óvodai ellátás keretében biztosítja.
Záró rendelkezések
16.§. (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a gyámhatóságokról és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) A rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2013. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelete.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Ferencz Gyöngyi s.k.
polgármester

dr. Holocsi Krisztián s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2015. február 27. napján kihirdetésre került.
A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. február 27. napjától 2015. márciusa ……. napjáig
kifüggesztésre került.
dr. Holocsi Krisztián s.k.
jegyző
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