
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjának és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjának felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális ellátásokról szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Nagykarácsony Község Önkormányzatának Polgármestere – a Képviselő-

testület által kapott felhatalmazás alapján – a kérelem beérkezését, vagy a 

hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül dönt: 

           a)az önkormányzati segély 

b)a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megállapítása ügyében. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése szerinti cselekmények időtartama” 

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátások iránti kérelmet a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati 

Hivatalához kell benyújtani.” 

 

3. § A Rendelet II. fejezet Átmeneti segély alcíme Önkormányzati segély alcímre változik. 

 

4. § A Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli helyzetbe került, 

létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, a válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a 

nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokra – vagy a gyermek hátrányos helyzete 

miatt anyagi támogatásként önkormányzati segélyt nyújt. Az önkormányzati segélyre való 



jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

(2) Létfenntartást veszélyeztető körülmény akkor áll fenn, ha a kérelmező családjában a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadások (közüzemi díjtartozás: vezetékes gáz-, 

áram-, víz-, szemétszállítás) lakbér, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből 

fennálló részlet a család összjövedelmének 60 %-át meghaladják. Amennyiben a háztartásban 

a kérelmezőn és családján kívül más személy, vagy személyek is élnek akkor a közüzemi 

kiadások a háztartásban élőkkel arányosan vehetők figyelembe. 

 

(3) Az önkormányzati segély természetbeni támogatásként is nyújtható (tartós élelmiszer, 

étkezési térítési díj átutalása, közüzemi díj átutalás a szolgáltató részére, tankönyv, taneszköz 

vásárlása, tüzelő vásárlása, gyógyszer vásárlása, PB gázpalack vásárlása).” 

 

5. § A Rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető hivatalból, vagy kérelemre az a 

személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő személy 

esetében a 150 %-át. 

 

(2) Az (1) bekezdésen túl önkormányzati segélyben részesíthető jövedelem vizsgálat 

nélkül – a temetés napját követő 2 hónapon belül benyújtott kérelem alapján – az az 

elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó kérelmező, aki Nagykarácsony 

községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A kérelemhez jövedelemigazolást 

csatolni nem kell. 

 

(3) Az a tulajdonos, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a 10. § (1) – 

(2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja és különösen elemi kár, tűzeset 

okozta rendkívüli élethelyzetbe került, az általa lakott lakása az elemi kárra, vagy 

tűzesetre visszavezethető okból megsemmisült, lakhatatlanná vált, vagy súlyos 

mértékben megrongálódott egy főre számított családi jövedelmétől függetlenül, kárának 

enyhítésére évente legfeljebb egy alkalommal a polgármestertől kérheti önkormányzati 

segély megállapítását. 

 

(4) A polgármester a 9. § (1) bekezdés szerinti hatáskörében a (3) bekezdésben megjelölt 

esetekben legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszereséig 

terjedő összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg. 



 

(5) Nem nyújtható önkormányzati segély annak a személynek 

a) aki önhibájából, vagy életvitele miatt került nehéz anyagi helyzetbe, helyzetének 

javítására lehetőség lett volna, de azt saját hibájából elmulasztotta 

b) aki az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik 

c) aki a 11. § (2) – (4) bekezdéseiben meghatározott alkalommal már részesült 

önkormányzati segélyben. 

d) aki a 10 § (2) bekezdése szerinti kérelme szerint elhunyt személy eltemettetéséről 

gondoskodott, azonban az elhunyt járadékban részesülő hadirokkant volt és a kérelmező 

hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban 

részesült. 

 

6. § A Rendelet II. fejezet Temetési segély alcíme törlése kerül. 

 

7. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő 11. § lép: 

„11. § (1) Az önkormányzati segély alkalmanként megállapítható összege - a 10. § (2) és 

(3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb havi összegének 100 %-át. 

 

(2) Önkormányzati segélyben egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó 

közeli hozzátartozó, aki lakásfenntartási támogatásban és aktív korúak ellátásában nem 

részesül, együttesen legfeljebb három alkalommal – bele nem értve a 10. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetet – kaphat önkormányzati segélyt, melynek együttes 

összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegének 

háromszorosát. 

 

(3) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen 

legfeljebb két alkalommal részesülhet önkormányzati segélyben az a személy – és a vele 

együtt lakó közeli hozzátartozó -, aki az Szt 33. § (1) bekezdése alapján aktív korúak 

ellátására jogosult és lakásfenntartási támogatásban is részesül. 

 

(4) A 10. § (2) bekezdésében foglalt esetben az önkormányzati segély mértéke 

a) családban élők esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a 



b) egyedül élő estén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 %-a. 

 

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a képviselő-testület minden év 

április 30-ig külön határozatban állapítja meg.” 

 

8. § A Rendelet az alábbi 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § (1) Az a személy, akinek létfenntartása tartósan veszélyeztetve van és 

semminemű rendszeres ellátásban nem részesül, kérelmére folyamatos önkormányzati 

segélyben részesíthető. 

 

(2) Az önkormányzati segélyre vonatkozó egyéb rendelkezések a folyamatosa 

önkormányzati segélyre is alkalmazandók.” 

 

9. § A Rendelet 13. §-a az alábbi (2)-(3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Méltányossági közgyógyellátásra az Szt. 50/A – 50/D. §-okban foglaltakat kell 

alkalmazni azzal, hogy az ügyben első fokon – a képviselő-testület által átruházott 

hatáskörben – Nagykarácsony Község Jegyzője jár el, a döntéssel kapcsolatos 

jogorvoslatra a Ket. 107. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(3) A kérelmet a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani 

személyesen a jogosultságot megalapozó igazolásokkal, valamint jövedelemigazolással 

együtt.” 

 

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1 melléklet lép. 

 

11. § A Rendelet 2. melléklete hatályát veszti. 

 

12. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő 5. napon 

hatályát veszti. 

 



Nagykarácsony, 2013. december 18. 

 

Scheier Zsolt                   Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                               jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve 2013. december 23-án. 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

                 jegyző 

  



1. melléklet 

a 17/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

K é r e l e m 

Önkormányzati segély igényléséhez 

 

Alulírott 

Név (születési név is): _____________________________________________________ 

Születési hely, idő:      _____________________________________________________ 

Anyja neve:                 _____________________________________________________ 

Személyi igazolvány sz.:___________________________________________________ 

TAJ- szám:  _____________________________________________________ 

Nagykarácsony, __________________________________________________________ 

szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Nagykarácsony Község Polgármesteréhez, hogy 

részemre önkormányzati segélyt megállapítani szíveskedjen. 

 

A közös háztartásban élők száma: _________ fő 

 

Név      Szül.hely, idő   Anyja neve 

 

 

 

 

 

 

 

Családi állapotom1 

- házas   - nőtlen, hajadon 

- élettárs   - özvegy 

 

Tart-e albérlőt? igen   nem 

 

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy aktív korúak ellátásában (FHT, 

rendszeres szociális segély) 

részesülök  nem részesülök 

 

2. Lakásfenntartási támogatásban 

részesülök 20………….. –ig ………… Ft összegben nem részesülök 

 

A) Az önkormányzati segélyt elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személyként 

kérem megállapítani 

 

igen    nem 

 

B) Az önkormányzati segélyt elemi kár, tűzeset okozta kárenyhítésre kérem 

 

igen   nem 

                                                           
1 A megfelelő rész aláhúzandó! 



 

C) Az önkormányzati segélyt folyamatos segély formájában kérem megállapítani 

igen   nem 

 

A kérelmező, valamint házastársa, élettársa és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi 

jövedelme forintban: 

 

A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa 
(élettársa) 

Gyermekei 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

      

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

      

Alkalmi munkavégzésből 
származó 

      

Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

      

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

      

Egyéb jövedelem       
Összes jövedelem       

 

Kérelmemet az alábbiakkal indokolom: 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

 

Nagykarácsony, 20________________________ 

 

______________________________   

  aláírás 

 

Kérelemhez csatolni kell: 
 

1. Ha a családban illetve a háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles 

koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt él, a 

tanulmányok folytatásáról kiállított iskolalátogatási bizonyítványt (igazolást). 

2. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről, azok tartalmának megfelelő 

igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint: 



- munkabérről (munkáltató által fizetett táppénzről) a munkáltató által kiállított, a 

kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkabért tartalmazó igazolást. 

- munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Központ igazolását a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmére vonatkozóan 

- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző 

havi igazolószelvényt, bankszámlakivonatot vagy a folyósító szerv igazolását a havi 

teljes összegről, illetve a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát. 

- vállalkozó, őstermelő esetén a NAV-hoz benyújtott előző évi személyi jövedelemadó 

bevallás másolatát és az igénylő 1 havi nettó átlagjövedelméről szóló nyilatkozatot 

- alkalmi munkából származó jövedelem esetén a havi átlagos jövedelemről szóló 

nyilatkozatot 

- tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot (átvételi 

elismervény, postai feladóvevény stb.), a szülők közötti egyezséget tartalmazó 

közokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, amennyiben 

gyermeke vagy gyermekei után tartásdíjban nem részesül a végrehajtás 

kezdeményezéséről szóló iratot 

- megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozatát 

- ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj összegéről 

- a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadásokról 

(közüzemi vezetékes gáz-, áram-, víz-, szemétszállítás), lakbér kifizetéséről szóló 

igazolást, lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztését igazoló okmányt, bizonylatot 

- amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásban életvitelszerűen 

vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az arról 

szóló nyilatkozatot. A nyilatkozathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ igazolását 

arról, hogy munkanélküli járadék illetve más munkanélküli ellátásra nem jogosult, 

valamint arról, hogy együttműködési kötelezettségének eleget tesz. 

3. Vagyonnyilatkozat 

4. Amennyiben az önkormányzati segély kérelmet az elhunyt személy eltemettetéséről 

gondoskodó kérelmező nyújtja be, úgy a temetési számla eredeti példányát és az elhunyt 

halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát. 

 

Amennyiben ezen igazolásokat a kérelemhez nem csatolja, úgy ügyében intézkedni 

nem tudunk! 

A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni! 


