
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2015. (II.25.) Ör 
 a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben  

nyújtott ellátásokról  
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) (8) pontja, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. II-III. fejezetében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult 
számára települési támogatást  nyújt a rendeletben meghatározottak szerint.  

 
2. § A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott személyekre, akik Apátfalva község 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.  

                                                                 
II. fejezet 

 
Hatáskör 

 
3. § A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelmek 

elbírálásának hatáskör gyakorlói: 
             a) rendkívüli települési támogatás – Szociális és Nemzetiségi Bizottság, 
             b)lakásfenntartási támogatás - Szociális és Nemzetiségi Bizottság, 

 c) kamatmentes kölcsön – Képviselő-testület 
 d) köztemetés - polgármester 

 
 

III. fejezet 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 

Rendkívüli települési támogatás 
 
4. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 
(2) Létfenntartást veszélyeztető helyzetek: az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetek 

 
5. § (1) A 4. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén rendkívüli települési támogatás akkor 
állapítható meg, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t, 
b) egyedül élő esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-t, 
c) különösen a létfenntartását veszélyeztető helyzetekben a 65 év feletti személyeknél, a 
fogyatékos gyermeket nevelő vagy 3 és több gyermekes családok esetén az a) és b) 
pontban meghatározott összeghatároktól + 20 %-kal el lehet térni. 
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(2) A rendkívüli települési támogatás családonként évente négy alkalommal adható, mely a döntést 
hozó mérlegelése alapján pénzben és utalványban is megállapítható, elszámolási kötelezettség 
mellett. 
(3) Az évi négy alkalommal adható támogatásba nem számít bele a Belügyminiszter által a  
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásból vásárolt és kiutalt tűzifa. 
(4) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást különösen veszélyeztető helyzetekben, 1 
évben egyszer, legfeljebb 4 hónapig folyamatosan is megállapítható, melynek havi összege nem 
lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-ánál. 
(5) Egy háztartásban élők esetében, egy időben csak egy személy kérelme teljesíthető.   
(6) A rendkívüli települési támogatás felhasználása elősegítése érdekében a támogatás a 
családsegítőnek is kiutalható.   
 

Elemi kár 
 

6. § (1) A rendkívüli települési támogatás, elemi kár esetén legfeljebb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig, vagy a kár mértékének 50 %-ig adható. 
(2) Elemi károsult az, akinek elemi csapás következtében a tulajdonában vagy használatában lévő 
és általa lakott ingatlan oly mértékben károsodik, hogy annak helyreállítása miatt a károsult 
létfenntartása lehetetlenné vagy nagymértékben veszélyeztetetté válik. 
Az elemi kár tényét a bejelentést követően a legrövidebb időn belül meg kell tekinteni, (utólag) a 
kár mértékét szakértői véleménnyel kell igazolni. 

 
Kamatmentes kölcsön 

 
7. § (1) A rendkívüli települési támogatás, kamatmentes kölcsön formájában az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig adható, abban az esetben, ha a visszafizetés 6 hónap 
alatt biztosítottnak  látszik. 
(2) Kamatmentes kölcsön adható a rendszeres nyugdíjszerű ellátásra jogosultnak, ha az ellátást 
folyósító késedelmes teljesítése miatt megélhetése nem biztosított, amit az ellátás megérkezésekor 
egy összegben köteles visszafizetni. 
(3) A kölcsön nyújtásakor megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni kell a visszafizetés 
feltételeit, a törlesztés elmaradásának következményeit.   
 

Temetési segély 
 
8. § (1) A rendkívüli települési támogatási kérelmet nyújthat be az elhunyt személy temetésével 
kapcsolatos költségek mérséklésére az a hozzátartozó akinek nevére a temetési számla ki van    
állítva.  
(2) Temetési segély kérelemhez csatolni kell: közös háztartásban élők jövedelemigazolását, eredeti 
temetési számlát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 
 

Eseti gyógyszerkiadás 
 
9. § (1) Eseti gyógyszerkiadáshoz való hozzájárulás megállapításánál az 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott jövedelemhatárokat kell figyelembe venni.  
(2) A támogatás utalvány formájában kerül kiadásra,  amely az Apátfalvi Mérleg gyógyszertárban 
váltható be.   A hozzájárulás mértéke negyedévente nem haladhatja meg a 15.000,-Ft-ot.   
(3) Közgyógyellátásra (alanyai jogú, normatív jogú) jogosult személy eseti gyógyszerkiadáshoz 
való hozzájárulásban nem részesülhet.  
(4) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást, az orvos által felírt recept alapján a  
gyógyszerész névre szóló  igazolását a gyógyszerek költségéről.   
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Lakásfenntartási támogatás 

 
10. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai 
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás..  
(2) A lakásfenntartási támogatást  a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell 
nyújtani,  -  villanyáram-,  víz- és a gázfogyasztás,   csatornahasználat és  szemétszállítás díjához  - 
a kérelmező választásának megfelelően, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező 
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
(3) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a személy, akinek háztartásában az 1 főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 
(4) A támogatást meg kell szüntetni annak a hónapnak az utolsó napjával, amikor a jogosultság 
feltétele már nem áll fenn, a jogosult meghalt, a jogosult lakcíme megváltozott, a jogosult és a 
közüzemi szolgáltató között a szolgáltatás megszűnt, a jogosult a támogatás megszüntetését kéri.  
(5) A lakásfenntartási alaptámogatás 1 személyes háztartás esetében 2.500,-Ft/hó, amely a háztartás 
tagjainak számával, 500,-Ft-al emelkedik. 
A támogatás legmagasabb mértéke 6.000,-Ft/hó.    
(6) A támogatás havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a 
kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz.  
(7) A jogosult vagy a háztartás tagja a tudomásszerzést követő 15 napon belül köteles az (5) 
bekezdésben bekövetkezett változást bejelenteni. 
(8) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani 1 
évre.  
(9) A lakásfenntartási támogatás megállapításakor előírható az előrefizetős mérőóra felszerelési 
kötelezettsége. 
 
11. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
annak akinek az adott szolgáltatónál ügyfél azonosító száma van, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit, továbbá ha a háztartások külön fogyasztásmérővel vannak felszerelve.. 
 
 

IV. fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
Köztemetés 

 
12. § (1) Köztemetés esetén az Sztv. 48. §-ban foglaltak alapján kell eljárni.  
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit a képviselő-testület minden évben a 
decemberi soros ülésén állapítja meg a temetési tevékenységet ellátó szervezetek által közölt 
összegeket figyelembe véve.  

 
 

V. fejezet 
Szociálpolitikai Kerek asztal 

 
13. § (1) A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban meghatározott 
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére Szociálpolitikai 
Kerekasztalt hoz létre.  
(2) A Szociálpolitikai Kerek asztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 
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(3) A Szociálpolitikai Kerek asztal tagjai a következő intézmények és szervezetek képviselői: 
Elnök: Apátfalva Község polgármestere, 
Tagjai: Szociális és Nemzetiségi Bizottság,  

      KLIK Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola,  
      Apátfalvi Bíbic Óvoda, 
      Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ,  
      Családsegítő Szolgálat, 
      Szent Mihály Plébánia, 
      Román Nemzetiségi Önkormányzat,  
      Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,  
      Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, Apátfalvi Csoportja,   
      Deszki Nagycsaládosok Egyesülete, Apátfalvi Csoportja. 

 
 
 

VI. fejezet 
  

Eljárási szabályok 
 

14. § (1) A pénzben és természetben nyújtható ellátások iránti kérelem Apátfalvai Polgármesteri 
Hivatalánál terjeszthető elő az erre a célra szolgáló igénylőlapon. 
(2) Kérelmet terjeszthet elő bármely cselekvőképes nagykorú személy. 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját, illetve családja 
jövedelmi és vagyoni viszonyairól hivatalos igazolást  – őstermelői igazolvány – benyújtani. 
(4) Az eljárás lefolytatása során vizsgálni kell a kérelemben leírtak és a helyszíni 
környezettanulmány készítésekor tapasztaltak azonosságát. 
(5) A kérelmezőt fel lehet szólítani a rendszeres kiadásainak igazolására, ha a környezettanulmány 
és a kérelembe leírtak  lényegesen eltérnek egymástól. 
 
15. § (1) A jövedelmi, vagyoni körülmények tisztázása végett az önkormányzat megkereséssel élhet 
a NAV, a MÁK, a NYUFIG, a földhivatal és a munkáltató felé, saját nyilvántartásait is igénybe 
veheti. 
(2) Határozathozatal előtt a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt lehet készíteni. A 
környezettanulmány készítésére jogosult a jegyző megbízásából eljáró személy és az Apátfalvi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói.  

 
16. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítását, illetve elutasítását 
határozatban kell rögzíteni. 
A határozatnak tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. §-ában foglaltakon túlmenően a jogosultságot és a 
kötelezettségeket is.  
(2)A rendelet megsértésével megszerzett támogatás folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetéséről az Szt. rendelkezése alapján kell 
intézkedni. 
(3) A rendszeres ellátást amennyiben ezen rendelet másként nem rendelkezik a tárgyhónapot követő 
hónap 5. napjáig kell folyósítani, átutalni 
(4) Az eseti támogatások kifizetésére, az utalványok átadására a határozat jogerőre emelkedését 
követő 15. napon belül a polgármesteri hivatal pénztárában kerül sor.  
 
17. §  (1) El kell utasítani a kérelmet, ha:  
a)  a kérelmező a csatolandó jövedelem és egyéb igazolásokat nem csatolja és a hiánypótlási 

felhívásnak sem tesz eleget, 
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b) a kérelmező a környezettanulmány készítésénél nem működik együtt,  
c) a család igazolt jövedelme és életkörülményei nincsenek összhangban, 
d) a kérelmező a támogatást a létfenntartáson túli, egyéb célra kéri,  
e)  a kérelmező a közüzemi díjhátralék esetén a szolgáltatóval nem kötött részletfizetési szerződést, 

vagy kötött ugyan, de a vállalásának nem tesz eleget, 
f)     szociális rászorultság vagy krízishelyzet nem állapítható meg,  
g)    az előrefizetős mérőóra felszerelését a megadott határidőre saját hibájából nem szereltette  fel. 
(2) Nem állapítható meg települési támogatás: 
a)  annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek,  aki álláskeresők nyilvántartásában nem 
szerepel, 
b) akinek a családjában van olyan aktív korú nem foglalkoztatott személy aki az álláskeresők 
nyilvántartásában nem szerepel. 

 
 

VII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

18. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. és a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 22/2013. (X.30.) Ör. 

 
19. § Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba. 
 
 
 
                         Szekeres Ferenc       Sajtos László 
                             polgármester         jegyző 

 
 

 
 
Záradék: A képviselő-testület a rendeletet 2015. február 24-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2015. február 25-én a hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
 
Apátfalva, 2015. február 25. 
 
 
 
 
                   Sajtos László 
                        jegyző 


