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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §. (2) bekezdésében, az Ötv. 16. §-ának /1/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 10. és 26. §-ában, 32. §-ának /3/ bekezdésében, 37. és 37/A. §-ban, 38.
§-ának /9/ bekezdésében, 45. §-ának /1/ bekezdésében, 46. §-ában, 47. §-ának /4/
bekezdésében, 50. §-ának /3/ bekezdésében és a 132. §-ának (4) bekezdése b-c.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján - a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátásokról és
azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:
I.

FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §.
/1/ A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a
jövedelmet az Szt. 10. §-ának (2-5) bekezdésében foglaltak alapján kell számítani és
figyelembe venni.
/2/ A lakásfenntartási támogatás, az átmeneti és a temetési segély iránti kérelemhez az 1.
számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot kell csatolni.
/3/ A rendeletben szabályozott ellátási formák iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell
benyújtani.
/4/ Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos
hatáskört - a 4. §. /1/ bekezdésében és a 14. §-ában foglalt kivétellel - a polgármester
gyakorolja.
II.

FEJEZET

Az ellátások formái
2. §.
/1/ Az Önkormányzat által nyújtott, szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások:
A.) Pénzbeli ellátások:
a.) helyi lakásfenntartási támogatás
b.) átmeneti segély
c.) temetési segély
B.) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a.) köztemetés
b.) közgyógyellátás
Rendszeres szociális segély
3. §.

/1/ Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az önkormányzat által szervezett
munkavégzésbe a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat alapján nem vonható be, rendszeres
szociális segélyre jogosult.
/2/ Az (1) bekezdés szerinti jogosultság megállapításához a foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat megállapítását tartalmazó igazolást csatolni kell.
/3/ A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként
vállalt együttműködési kötelezettség keretében köteles
- az együttműködésre kijelölt szervnél magát nyilvántartásba vetetni,
- a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt
szervvel,
- teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
/4/ Az Önkormányzattal való együttműködésre kijelölt szerv a Csanádpalota, Kálmány Lajos
utca 9. szám alatti székhelyen működő Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egysége.
/5/ A beilleszkedést segítő programban való részvétel az alábbiakra terjed ki:
- kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel (a szerv által megjelölt
időpontban és helyen történő megjelenés, a megjelenés regisztráltatása),
- az együttműködésre kijelölt szerv által az együttműködő személy számára előírt, az
egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson,
illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel,
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
/6/ Az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a
jogosult
- az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti nyilvántartásba magát,
- megjelenési kötelezettségét elmulasztja és annak okát elfogadható indokkal nem
menti ki,
- felhívásra a megadott határidőn belül nem jelentkezik,
- nem köt írásbeli megállapodást a beilleszkedést segítő programról az
együttműködésre kijelölt szervvel,
- nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
Helyi lakásfenntartási támogatás
4. §.
Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki
a.) az Szt. 38. §-ának (1) bekezdése a.) pontja szerinti (normatív
lakásfenntartási támogatás), valamint
b.) az e rendeletben előírt támogatásra való jogosultsági feltételeknek (helyi
lakásfenntartási támogatás) megfelel.
5. §.

/1/ Helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy
főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költségei a háztartás havi összjövedelmének a
25 %-át eléri, de nem haladja meg annak 30 %-át.
/2/ A lakásfenntartási támogatás havi mértéke 2.500,- Ft.
/3/ A lakásfenntartási támogatás körében figyelembe kell venni:
a.) a lakbért vagy albérleti díjat,
b.) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét,
c.) a közös költséget,
d.) a szemétszállítás költségeit,
e.) a villanyáram költségeit,
f.) a vízfogyasztás költségeit,
g.) a gázfogyasztás költségeit,
h.) a tüzelőanyag költségeit.
/4/ A /3/ bekezdésben meghatározott költségeket hitelt érdemlően, a kérelem benyújtásakor a
kérelem benyújtását megelőző 6 havi költségekről szóló csekk, számla becsatolásával,
valamint pénzintézeti igazolással kell bizonyítani.
/5/ A lakásfenntartás egy hónapra jutó költségeinek a háztartás összjövedelméhez viszonyított
aránya kiszámításánál a /3/ bekezdés szerinti költségek (4) bekezdés szerinti időszakról szóló
átlagát kell figyelembe venni.
/6/ Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
6. §.
/1/ A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtása folyamatos. A jogosultság
megállapítása esetén a helyi lakásfenntartási támogatás egy évre szól. A kérelmet évente meg
kell újítani.
/2/ A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától illeti meg.
Átmeneti segély
7. §.
/1/ Átmeneti segély azoknak a személyeknek nyújtható, akik
a.) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek,
b.) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek,
c.) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
d.) betegség, vagy elemi kár miatt segítségre szorulnak,
e.) lakásfenntartási támogatás, valamint közgyógyellátás iránt benyújtott kérelmét
kizárólag a jelen rendeletben meghatározott jövedelmi értékhatár túllépése miatt

utasították el, feltéve, hogy a 11. §-ban előírt feltételeknek megfelel és az átmeneti
segélyben való részesítést az elutasító határozatot hozó hatáskör gyakorló javasolta.
/2/ Átmeneti segély természetben is nyújtható.
8. §.
Átmeneti segély – a 13. §-ban foglalt kivétellel - alkalmanként adható
9. §.
Nem állapítható meg átmeneti segély annak a kérelmezőnek, akinek saját, illetve családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem
- egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét,
- egyéb esetben pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
másfélszeresét,
meghaladja, kivéve a 7. §. /1/ bekezdésének d.) pontjában szabályozott eseteket.
10. §.
/1/ Az átmeneti segély összege - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - legfeljebb 4.000,Ft.
/2/ A 7. §. /1/ bekezdésében d.) pontjában szabályozott esetekben megállapítható átmeneti
segély összege legfeljebb 10.000,- Ft.
11. §.
/1/ Legfeljebb 6 havi időtartamra folyósítható átmeneti segélyben részesíthető az a személy,
aki
a.) tartósan ellátatlan, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b.) egyedül élő és havi nettó jövedelme az a.) pont szerinti jövedelmi értékhatárt nem
haladja meg.
/2/ Az /1/ bekezdés b.) pontja szerinti jogosult részére az átmeneti segély a fűtési idény
hónapjaira, október 15. és április 15. közötti időszakra állapítható meg.
Az október 15-ét követően benyújtott kérelmek esetében a támogatás a kérelem benyújtását
követő hó 1. napjától a fűtési idényből még hátralévő hónapokra folyósítható.
Temetési segély
12. §.
/1/ A temetési segély abban az esetben állapítható meg, ha a temetési segélyt igénybe vevő
jogosult családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
/2/ A temetési segély összege

a.) 15.000,- Ft, amennyiben a jogosult családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át,
b.) 12.000,- Ft, amennyiben a jogosult családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, de nem éri el annak 200 %-át,
c.) 8.000,- Ft, amennyiben a jogosult családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, de nem éri el annak 300 %-át.
/3/ A temetési segély iránti kérelmet az elhunyt eltemetéséről gondoskodó jogosultnak a
halálesettől számított 3 hónapon belül kell benyújtania.
Köztemetés
13. §.
/1/ Az Önkormányzat a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett egyedülálló,
valamint egyedülélő személyt kérelmére a köztemetés költségeinek megtérítése alól teljes
egészében mentesíti, amennyiben az Szt. 10. §-ának (2-5) bekezdése szerint számított és
figyelembe vett havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.
Közgyógyellátás
14. §.
Méltányossági jogcímen közgyógyellátásban részesíthető az a szociálisan rászorult személy,
akinek esetében
a.) az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
- egyedül élő esetében a saját jogú és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítására
meghatározott mindenkor hatályos összeghatárt,
- egyéb esetben pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160 %-át,
b.) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke pedig eléri, vagy
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
III.

FEJEZET

Vegyes, záró rendelkezések
15. §.
/1/ Az átmeneti segély megállapításánál az egyéb körülmények vizsgálatát környezettanulmány készítésének szükségességét - a képviselő-testület a hatáskör
gyakorlójának egyedi mérlegelési jogkörébe utalja.
16. §.

/1/ Ez a rendelet 2011. február hó 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő,
jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
- Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló, a17/2006.
(IV. 28.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 6/1997.
(IV. 3.) ÖR. rendelete (a továbbiakban: R.),
- az R-t módosító 3/2007. (II. 14.) ÖR., a 29/2007. (XI. 30.) ÖR., a 19/2008.
(VII. 28.) ÖR., a 3/2009. II. 27.) ÖR. és a 27/2010. (XII. 30.)
önkormányzati rendelet.
Csanádpalota, 2011. január 26.
Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék:
A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal
harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2011. január 26.
Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. számú melléklet a ……/2011. (………..) önkormányzati rendelethez

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
Az ellátást igénylő neve (születési név is): ………………………………………………………………………..
Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………………
Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:
………………………………………………………………
B) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmező családi körülménye:
□ egyedülélő
□ nem egyedül élő
b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.
Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, év, hónap,
nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot
a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
c) Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa
Kérelmező
A családban élő közeli hozzátartozók
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ..............................................................................
..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
- a házastárs, az élettárs;
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa;
- az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytat,
= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az
egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt,
az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által
az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi
gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér
50%-át nem haladja meg.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén
kapott összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

- 2 Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi- gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres
szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került
feltüntetésre.
A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni
szükséges.

