
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2018.(III.09.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § A rendelet II. fejezet 5. és 6. §-a az alábbi II. fejezet 5. és 6. §-ra módosul:  
  

II. fejezet 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

5. § Települési támogatás 
 
(1) A települési támogatás keretében nyújtható támogatások formái: 
           a)  a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás, 
           b)  rendkívüli települési támogatás 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatásban 
részesül az, akinek családjában a havi családi jövedelem nem haladja meg családok esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, nem jogosult közgyógyellátásra, és 
gyógyszerköltsége 3 egymást követő hónapban meghaladja havonként a 12.000.-Ft-ot.  
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a Kormányhivatal Járási 
Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, sem normatív 
közgyógyellátásra nem jogosult, valamint a kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az 
igénylő akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és annak 
költségéről, vagy a gyógyászati segédeszköz szükségességéről és annak várható költségéről. 
(4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás évente maximum két alkalommal 
nyújtható, mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, ami alkalmanként nem lehet több 
mint 6.000.-Ft. 
(5) Az (1) b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásban részesülnek azokat a 
személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos 
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak és az egy főre számított havi családi jövedelem  
nem haladja meg a – temetési segély kivételével - családok esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100 % át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. A temetési segély esetén a családi 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedül élő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a. 
(6) A (5) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek 
minősül 

         a) kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 
esetében az 1 hónapot – gyermek esetén 10 napot – meghaladó kórházi gyógykezelést 
igénylő betegség 

         b) hozzátartozó halála 



         c) a lakhatást biztosító épület rendeltetésszerű használatát akadályozó köztudomású 
elemi kár 

         d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása 
         e) iskoláztatás 
         f) a gyermek fogadásának előkészítése, 
         g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése 
         h) munkahely elvesztése, rendszeres jövedelem elvesztése 
         i) árván maradt gyermekek gyámjának, támogatása  
         j) időjárásból fakadó többlet kiadások  

(7) A rendkívüli települési támogatás összege 
             az elhunyt személy eltemettetése esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségeit – 200.000.-Ft – figyelembe véve 10 %, azaz 20.000.-Ft, emennyiben a 
kérelmet a halálesettől számított hat hónapon belül nyújtják be. 

            
(8) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell - amennyiben a települési 
támogatást temetési- költségekre tekintettel kérik - és az elhalálozás helye nem Fegyvernek, a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított 
számlák eredeti példányát is. 
(9) Az a kérelmező, aki az (5) bekezdésben foglaltak alapján nem jogosult támogatásra, 
méltányosságból évente egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül települési támogatásban 
részesíthető akkor, ha a (6) bekezdés szerinti létfenntartását veszélyeztető váratlan kiadásai a 
család, illetve a kérelmező havi jövedelmének 30 %-át meghaladja. 
 
 6. § (1) Települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 
kamatmentes kölcsön formában is nyújtható évente egy alkalommal, akinek családjában az 
egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 
kétszereséig terjedő mértékű és maximum 6 hónapi időtartamra az alábbi feltételekkel: 

a) bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség               
miatti rendkívüli kiadása merül fel, társadalombiztosítási ellátás benyújtásától az                
elbírálásig tartó rendszeres pénzellátás hiánya miatt saját, illetve családja                
létfenntartása veszélyeztetett, 

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön 
visszafizetésére. 

(2) A települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.          
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás 
támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetéséhez nyújtott támogatás. 
(3) Az 5. § (1) bekezdés a), b) pontja szerinti települési támogatás ügyek a polgármester 
hatáskörébe tartoznak.  
(4) Rendkívüli indokolt esetben a rendeletben foglalt feltételektől a képviselő-testület eltérhet 
és egyedi döntésével támogatást nyújthat az adott évi költségvetése terhére. 
 

2. § E rendelet 2018. március 12-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 

Tatár László       dr. Pető Zoltán 
polgármester             jegyző 

 
Kihírd.: 2018.III.09. 


