Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének
2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
[Egységes szerkezetben a 17/2015. (XII.17.) Ökt. rendelettel]
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított feladatkörében eljárva, "a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról" szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.
§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3)
bekezdésében, 33. § (7) bekezdésének, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. §
(4) bekezdésében valamint a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CXXXIX törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról - a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
(1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
szabályozza a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni ellátások igénybevételének helyi szabályait.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult
egyének és családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a
kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében,
hogy maguk és családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó
jövedelemből próbáljanak gondoskodni.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya Visegrád város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakcímmel
rendelkező az Szt 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
3.§
Értelmező rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalmak tekintetében Szt 4. §-ában meghatározottak
az irányadók:
a) jövedelem
b) vagyon
c) család
d) közeli hozzátartozó
e) egyedülélő
f) háztartás
g) rendszeres pénzellátás
h) keresőtevékenység
i) aktív korú
j) egyedülálló.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelés esetén,
továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó baleset,
b) családban történt haláleset,
c) egy hónapot meghaladóan ellátás nélkül marad (nyugdíjellátás, rokkantellátás, járadék
folyósításának, illetve egyéb ellátás pl. családi pótlék megszűnése)
d) önhibán kívül bekövetkezett épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó elemi
kár ( pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg
meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.) és a biztosító
vagy egyéb szerv nem fizet,
e) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,
f) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében
elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
g) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése.
(3)
Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen:
a) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe
helyezésének anyagi terhe, mely évente egy szolgáltatásra vehető igénybe, vagy az éves
elszámoló számla meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
b) krónikus betegség miatt bekövetkezett, 14 napot meghaladó időtartamú gyógyintézeti
kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás, gyógyfürdő vagy egyéb orvosi ellátás időtartama),
c) egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése,
helyreállítása érdekében szükséges szolgáltatás igénybevétele, gyógyászati segédeszközök
beszerzése, ha annak díja, költsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 30 %-át,
d) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei
elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve háziorvos
által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele,
e) a gyermek halmozottan hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul.
(4)
Krízis helyzet (2) bekezdés a), d) és f) pontokban felsorolt létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetek bármelyikének bekövetkezése.
(5)
Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb
időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

II. fejezet
Ellátásra való jogosultság megállapításának általános szabályai
4.§
(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokat az erre
rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal)
történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatványok átvehetőek a Hivatalban illetve
letölthetőek a www.visegrad.hu internetes oldalról.
(2) Ha a Szt. másképpen nem rendelkezik a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi
viszonyairól részletesen nyilatkozni. A kérelemhez csatolni kell valamennyi
jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást, illetve nyilatkozatot az
alábbiak szerint:

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból illetve őstermelői tevékenységből
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről
szóló munkáltatói igazolást;
b) nyugdíjas, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző havi
nyugdíjszelvényt (nyugdíjigazolást) vagy az ellátást tanúsító egyéb okiratot;
c) mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezők esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát;
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását a kérelem
benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
e) egyéb kereső tevékenységből, származó jövedelmek esetén a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást,
f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az ellátást
megállapító határozatot,
g) egyedülálló és kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermektartást
illetve árvaellátást igazoló iratot,
h) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt,
i) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző havi ellátást tanúsító iratot,
j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolást.
(3) Ha a Szt. másképpen nem rendelkezik a szociális ellátások iránti kérelemnek legalább az
alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező nevét,
b) a születési helyét, idejét,
c) anyja nevét,
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) a kérelmezővel közös háztartásban élőknek az előbb felsorolt személyi adatait,
f) a jogosult és a vele közös háztartásban élők Társadalombiztosítási Azonosító Jelét
(TAJ),
g) a szükséges jövedelmi adatokat és az erről szóló igazolásokat.
(4)
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetében csatolni kell azokat az
iratokat, igazolásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzet illetve időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási
probléma megítélése megfelelően alátámasztott legyen.
(5)
A szociális igények elbírálása során a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat,
tényeket, nyilatkozatokat, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során
ellenőrizheti.
(6)
A kérelemben foglaltak érdemi elbírálásáról az átruházott hatáskörben eljáró Jegyző
illetve a Polgármester határozattal dönt.
(7)
A határozatban rendelkezni kell a kifizetés, illetve a folyósítás módjáról. A szociális
ellátások közül a rendszeres ellátást havonta utólag a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig, míg
az eseti jellegű ellátást a határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül kell igény szerint
a jogosult bankszámlájára átutalni vagy készpénzben a Hivatal házipénztárából kifizetni.
(8)
A Jegyző illetve a Polgármester által hozott érdemi döntés ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon belül Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének címzett, de a
Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elbírálásáról a képviselő-testület
soron következő ülésén dönt.
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
5.§

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítése esetén az Szt. 17. §ában foglalt szabályokat e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) A kötelezett szociális helyzetére tekintettel az ellátás megtérítése méltányosságból
elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben is visszafizethető.
(3) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor engedhető el, ha a visszafizetésre kötelezett
a) hajléktalanná vált, vagy
b) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 50%-át meg nem
haladó mértékre esett vissza.
(4) Az ellátás megtérítése méltányosságból akkor csökkenthető, ha a visszafizetésre kötelezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-át meg nem haladó mértékre esett vissza. A csökkentés mértéke a fizetési
kötelezettség 50 %-áig terjedhet.
(5) Az ellátás megtérítése részletekben akkor teljesíthető, ha a visszafizetésre kötelezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át nem éri el.
(6) Részletfizetés időtartama a fizetési kötelezettség összegétől függően:
a) 50 000 forintig
3 hónap,
b) 50 001-100 000 forintig 6 hónap,
c) 100 000 forint felett
8 hónap.
(7) A méltányossági kérelmet a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő
15 napon belül lehet benyújtani.
(8) A támogatás megtérítésének elengedéséről, csökkentéséről vagy részletekben történő
teljesítéséről átruházott hatáskörben a jegyző dönt.
III. fejezet
Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei
6.§
(1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az Szt. 33.
§ foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles életvitelszerűen lakott házának,
kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db hulladéktároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, művelése, különös tekintettel az
esetlegesen ott található hulladék és lom eltávolítása, rendszeres fűnyírása,
gyommentesítése,
c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, különös
tekintettel az árok és áteresz rendben tartására,
d) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése.
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani.
(3) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben megállapított feltételek teljesítését az
önkormányzat a Járási Hivatalon keresztül ellenőrzi.
Pénzbeli és természetbeni települési támogatások formái
7. §

Visegrád Város Önkormányzata a Szt., illetve az e rendeletben meghatározott feltételek esetén
az alábbi pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat biztosítja:
a) lakhatási támogatás,
b) gyógyszertámogatás,
c) ápolási célú települési támogatás,
d) rendkívüli települési támogatás.
Lakhatási támogatás
8. §
(1) Lakhatási támogatás életvitelszerűen Visegrádon élő személyeknek az általuk lakott lakás
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.
(2) A lakhatási támogatásra jogosult
a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén 300 %-át
és
b) az igénylő illetve háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkezik, és
c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint lakik:
ca) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy
cb) az önkormányzati bérlakás bérlője.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének
és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
*(2a) Lakhatási támogatásra nem jogosult, aki gyógyszertámogatásban részesül.
(3) A 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, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2del növekszik.
(6) Az (1) bekezdés szerinti lakhatási támogatásnál figyelembe vehető költségek: a közös
költség, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat, a
hulladékszállítás díja, tüzelőanyag költsége.
(7) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(8) 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,-Ft.
*módosítva a 17/2015. (XII.17.) Ökt. határozattal

(9) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(10) A lakhatási 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.
(11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J-0,5
x 0,15,
TM = 0,3NYM
─────
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) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
b) a lakhatáshoz való jogot igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,
c) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a
lakhatási támogatás utalását kéri,
d) a társasház számlaszámáról az igazolást, amennyiben a kérelmező a lakhatási támogatást a
közös költség csökkentésére kéri.
(13) A lakhatási támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.
(14) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül
megállapításra.
(15) A lakhatási támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt társasház vagy
szolgáltató részére történik.
(16) A lakhatási támogatás megszűnik:
a) a támogatásra jogosult kérelmére,
b) a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás
használatát másnak átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,
c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett
változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben
az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.
(17) Amennyiben a lakhatási támogatás folyósítása a (16) bekezdés c) pontjában foglaltak
alapján kerül megszüntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszüntetést követő 6
hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
(18) Lakhatási támogatásra az önkormányzati bérlakás bérlője nem jogosult, amennyiben
lakbértámogatásban részesül.

(19) Lakhatási támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság
iránymutató javaslatára a Jegyző dönt.
Gyógyszertámogatás
9. §
(1) Gyógyszertámogatás életvitelszerűen Visegrádon élő szociálisan rászorult személy
részére az egészségügyi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerkiadásainak csökkentése érdekében nyújtott települési támogatás.
(2) A gyógyszertámogatásra jogosult
a) akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetén 300%-át és
b) havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át és
c) havi rendszeres gyógyszer költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes
viselni.
*(2a) Gyógyszertámogatásra nem jogosult, aki lakhatási támogatásban részesül.
(3) A gyógyszertámogatás összege a (4) bekezdés alapján igazolt költség, de legfeljebb havi
6.000 forint összegben állapítható meg.
(4) A kérelemhez a jövedelemigazolásokon felül csatolandó a háziorvos által a kérelmező
gyógyszer szükségletéről kiállított igazolás és a gyógyszertár igazolása az orvosi igazoláson
szereplő gyógyszerek költségéről.
(5) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján érvényes
közgyógyellátással rendelkezik.
(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.
(7) Gyógyszertámogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság
iránymutató javaslatára a Jegyző dönt.
Ápolási célú települési támogatás
10.§
(1) Ápolási célú települési támogatás életvitelszerűen Visegrádon élő 18. életévét betöltött
tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott
települési támogatás.
(2) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg az alábbi együttes feltételek fennállása
esetén:
a) a kérelmező
aa)18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi;
ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére
tekintettel a feladat ellátására;
ac) regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására,
valamint nyugellátásra nem jogosult;
ad) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%- át, egyedülélő esetén 250%-át és vagyonnal nem rendelkezik;
ae) nem jogosult az Szt. 41.§ (1) bekezdése alapján ápolási díjra;
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra,
gondozásra alkalmas más személy nincs;
c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.
*módosítva a 17/2015. (XII.17.) Ökt. határozattal

(3) A kérelemhez a jövedelemigazolásokon felül csatolandó a 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy állapotát igazoló háziorvos vagy szakorvos igazolása.
(4) Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási
kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ápolási kötelezettség teljesítését a
Hivatal szociális igazgatási előadója ellenőrzi.
(5) Az ápolási célú települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a.
(6) Az ápolási célú települési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha:
a) az ápolt személyállapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.
(7) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon – kivéve, ha az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, illetve
az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni –
nem gondoskodik:
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kiegészítéséről,
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról,
c) az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
(8) Az ápolási célú települési támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.
(9) Ápolási célú települési támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben a Népjóléti
Bizottság iránymutató javaslatára a Jegyző dönt.
Rendkívüli települési támogatás
11. §
(1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
kerülő, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, különösen, aki
önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szoruló személy
részére nyújtott települési támogatás.
(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult:
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő
szülő esetében, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy
él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át és
b) a kérelmező és a családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal.
(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetekben akkor is megállapítható a
rendkívüli települési támogatás, ha az egy főre jutó havi jövedelem maximum 30 %-kal
haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt és vagyona nincs.
(4) A rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel és havi rendszerességgel.
a) Eseti jelleggel rendkívüli települési támogatás adható annak a személynek, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzd, feltéve, hogy a kérelmező a (2) bekezdésben
meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelel.
aa) Az esetenkénti rendkívüli települési támogatás összege - rászorultsághoz igazodóan 3.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig adható, mely különösen indokolt esetben magasabb maximum
90.000 Ft összegű is lehet.

ab) Az esetenkénti rendkívüli települési támogatás egészségbiztosítás által nem, vagy csak
részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető, feltéve, ha a kérelmező
közgyógyellátásra nem jogosult.
b) Havi rendszerességgel adott (a továbbiakban időszakos) rendkívüli települési támogatás
adható annak a személynek, aki időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondokkal
küzd, különösen, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni
képtelen, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermeke hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy a kérelmező a (2) bekezdésben meghatározott
jövedelmi feltételeknek megfelel.
ba) Az időszakos rendkívüli települési támogatás jövedelemkiegészítő támogatásként,
rendszeres nevelési támogatásként, továbbá más ellátási formaként is nyújtható. Más ellátási
forma különösen, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé vált,
lakhatatlan, és a lakhatását önerőből nem tudja megoldani, ezért lakhatását elősegítő bérleti
díj támogatás.
bb) Az időszakos rendkívüli települési támogatás kérelem alapján, a rászorultság mértékétől
függően 2-6 hónap időtartamra állapítható meg. A támogatás minimális összege havonta a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a, maximális összege a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a, együttes összege pedig nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 300%-át, valamint a folyósításának megszűnését követő 6 hónapon belül
újra nem állapítható meg.
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az
eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A
kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell benyújtani A mértéke a
számlával igazolt temetési költség 10 %-a, de maximum 30.000 Ft.
(7) Az esetenkénti vagy időszakos rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is
nyújthatók.
Természetbeni ellátás különösen:
a) ellátás céljára felhasználható anyagok átadása (élelmiszer, tüzelőanyag, bútorzat stb.)
b) ellátás biztosító szolgáltatások számláinak kiegyenlítése,
c) adóhatóságok általi követelés kiegyenlítése.
(8) A rendkívüli települési támogatás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni,
hogy az arra jogosult az adott évben az alábbi támogatásokban részesült-e:
- lakhatási támogatás,
- közgyógytámogatás,
- a külön jogszabályban meghatározottak szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
- polgármester által adott rendkívüli települési (krízis) támogatás.
(9) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben a Népjóléti
Bizottság iránymutató javaslatára a Jegyző dönt.
(10) A rendkívüli települési támogatás egy naptári éven belül három alkalommal állapítható
meg. A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek benyújtása között, egy családban élők
esetén legalább három hónapnak el kell telnie.
(11) Halaszthatatlan, azonnali intézkedést igénylő létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerülő (2) bekezdésben meghatározott egy főre eső jövedelemmel rendelkező
személy részére a polgármester rendkívüli települési (krízis) támogatást állapíthat meg.
Köztemetés
12. §

(1) Kérelemre átruházott hatáskörben a polgármester a Szt. 48. § (1) bekezdésében szereplő
esetekben köztemetést rendel el.
(2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költséget, azaz 200.000 Ftot nem haladhatja meg.
(3) A Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a
visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül
kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek
megtérítési kötelezettsége alól:
a) egészben mentesíti, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) 50 %-ban mentesíti, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy annak megfizetése
a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet előírásait a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben „a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti „a pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól” szóló 4/2013. (III. 22. ) önkormányzati
rendelet, valamint az azt módosító 27/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet.
Visegrád, 2015. február 18.

Félegyházi András
polgármester

Dr. Szabó Attila
aljegyző

A rendeletet kihirdettem:
2015. február 19.
Dr. Szabó Attila
aljegyző

