
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) 
bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális 
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  

 
2.   A rendelet hatálya 

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

törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában rögzítettekre. 
 

 
II. Fejezet 

Az önkormányzat által biztosított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 
 

 3. Eljárási rendelkezések 
 
3. § A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, 

valamint a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény /a továbbiakban: Ket./ rendelkezéseit az Szt-ben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
4.§ A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot. 
 
5. § E rendelet alkalmazásában az értelmező rendelkezéseket az Szt. 4. § (1) bekezdése 

tartalmazza. 
 
6. § E rendelet alkalmazásában a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező, 

vagy vele közös háztartásban élő személy/személyek az Szt. 4. § (1) bekezdés b), ba) és bb) 



 2 

pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek. 
 
7. § Környezettanulmányt kell végezni az ápolási díj megállapítása iránti kérelem, valamint a 

jogosulatlanul felvett támogatás méltányosságból való mérséklése, vagy elengedése esetén. 
 
8. § E rendeletben meghatározott szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet formanyomtatványon 

az önkormányzathoz kell benyújtani az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal 
/igazolásokkal, nyilatkozatokkal/ együtt. A jövedelemigazolásokat a kérelmező és a vele egy 
háztartásban életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók vonatkozásában is mellékelni 
szükséges. 

 
9. § Valamennyi szociális ellátásra való jogosultság elbírálásánál a jövedelemszámításra vonatkozó 

irányadó időszak, melyet hitelt érdemlően igazolni szükséges 
 
                     a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, nem őstermelői tevékenységből /a    

továbbiakban: vállalkozás/ származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelme, 

 
                b) a nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy azon 
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a 
bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha 
a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozói tevékenység időtartama alapján 
kell kiszámítani. 

 
10. § A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
 
  a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
 
                        b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt, az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt 
visszaadták, vagy visszavonták, valamint a társas vállalkozást vagy az egyéni céget 
törölték a cégjegyzékből, 

 
                        c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét meghaladó részét. 
 
11. § A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal szociális helyzetének feltárásában. 
 
12. § Ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 

kérelmező életkörülményeire tekintettel az e rendelet 9. §-a és a 10. §-a szerinti nyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, valamint saját és a családja 
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban 
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 
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13. § A kérelmekhez mellékelni szükséges 
 
                        a) egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságot igazoló nyilatkozatot félévente, 

korhatárra tekintett nélkül,  
 
   b) nyilatkozat őstermelői tevékenység végzéséről, 
 
                        c) az aktív korú munkaviszonnyal és rendszeres pénzellátással nem rendelkező 

kérelmezőnek/kérelmezőknek az illetékes munkaügyi központ igazolását arra 
vonatkozóan, hogy regisztrált együttműködő munkanélküli, a munkaügyi központ 
által folyósított pénzbeli ellátás esetén az ellátást megállapító határozat, valamint az 
alkalmi munkából származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot,  

 
                        d) a tartósan beteg, autista, valamint fogyatékos gyermek/hozzátartozó egészségügyi 

állapotára vonatkozó igazolást, 
 
                        e) a 18. életévét betöltött gyermek/hozzátartozó nappali tagozaton tanuló esetében az   

oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 
 
                        f) a nyugdíjas kérelmező és nyugdíjas családtagja/i esetében a nyugdíjas törzsszámra 

vonatkozó igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvénye, 
 
  g) a családi pótlékra, GYES-re, GYET-re vonatkozó nyilatkozat, 
 
                        h)gyermektartásdíjra vonatkozó igazolás /abban az esetben is aki a gyermektartásdíjat 

kapja, és abban az esetben is aki a gyermektartásdíjat megfizeti/, gyermektartásdíjat 
megállapító jogerős bírósági ítélet bemutatása, valamint a gyermektartásdíj 
összegéről a felek peren kívül létrejött írásbeli egyezségének bemutatása, 

 
                       i) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelem esetén a 

munkaviszony megszűnésének igazolása, 
 
                        j) amennyiben az f), g) és h) pontban meghatározott ellátások utalása folyószámlára 

történik, a jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi 
bankszámlakivonattal is igazolható, ez esetben a bankszámlakivonat mellé csatolni 
szükséges az érintett nyilatkozatát az ellátásokat terhelő levonások összegére 
vonatkozóan. 

   
4. Az ellátások megállapítása 

  
14. § E rendeletben szabályozott hatásköröket - kivéve a rendkívüli átmeneti segély I. fokon 

történő megállapítását és a méltányossági jogkör gyakorlását - a polgármester gyakorolja. 
 
15. § Rendkívüli átmeneti segélyt I. fokon a szakbizottság állapít meg. 
 
16. § Méltányossági jogkör gyakorlására a Képviselő - testület jogosult. 
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17. § A bizottság és a polgármester döntése ellen a Képviselő - testülethez fellebbezés nyújtható 
be. 

 
18. § Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja és a 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a normatív 

lakásfenntartási támogatás és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi 
jogviszony /ápolást, gondozást nyújtó intézmény/ vonatkozásában - a hatáskört a 
polgármester gyakorolja. 

 
5. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása, felülvizsgálata és visszafizetése 

 
19. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának szabályaira a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet /a továbbiakban: 63/2006. 
(III.27.) Korm. rendelet/, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályaira a 
62/2006. (III.27.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 
20. § A havi rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát az Szt. 25. § (4) - (12) bekezdése alapján 

kell felülvizsgálni. 
 
21. § Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő köteles a pénzbeli szociális ellátás 

visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, 
vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére az Szt. 17. §-ban foglaltaknak 
megfelelően. 

 
22. § (1) A helyi önkormányzat képviselő - testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás 

megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, valamint pénzegyenértékét és a kamat 
összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti vagy részletekben fizettetheti meg, 
amennyiben a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztető tartós élethelyzet áll fenn.   

 
             (2) A méltányosság gyakorlása során a megtérítés összegének csökkentése vagy elengedése 

esetében figyelembe vehető 
 
                       a) a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
két és félszeresét, 

   
  b) a családban tartós beteg, autista, fogyatékos gyermek/hozzátartozó él, 
 
  c) a családban tartós munkanélküli hozzátartozó él,  
 
  és mindezeket hitelt érdemlően igazolni szükséges.  
 

6. Az ellátások formái  
 
23. §    (1) Az önkormányzat az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat állapítja 

meg 
 
  a) lakásfenntartási támogatást, 
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  b) méltányos ápolási díjat, 
 
  c) átmeneti segélyt, 
 
  d) rendkívüli átmeneti segélyt, 
 
  e) temetési segélyt. 
 
             (2) Az önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként biztosítja a méltányos 

közgyógyellátást és a köztemetést. 
 
24. §  (1) Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 

természetbeni ellátás formájában is nyújthatók. 
 
             (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelő biztosítása, gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz megvásárlása, a közüzemi díjak kifizetése közvetlenül a szolgáltatónak történő 
utalással, a tankönyv, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.   

 
7. Együttműködési kötelezettség szabályai 

 
25. §   (1) Az aktív korúak ellátására jogosult és rendszeres szociális segélyben részesülő 55. életévét 

betöltött, és 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő - ha a gyermek ellátása napközbeni 
ellátást biztosító intézményben nem biztosított - személy /a továbbiakban: jogosult/ 
együttműködésre köteles az önkormányzattal és a Humánszolgáltató Központtal /a 
továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv/. 

 
           (2) Az együttműködés keretében a jogosult köteles 
 
                     a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát a megállapító 

határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, 
 
                     b) a részére összeállított beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az 

együttműködésre kijelölt szervvel a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon 
belül, 

 
                    c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, abban leírtaknak 

megfelelően és módon kapcsolatot fenntartani az együttműködésre kijelölt szervvel. 
 
 
            (3) Az együttműködés eljárási szabályai 
 
                         a) e rendeletben szabályozott együttműködési kötelezettség a jogosultságot 

megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól áll fenn, 
 
                         b) együttműködés megszűnésének minősül, ha a jogosult a folyósítás időtartama alatt 

az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki 
felróhatóan megszegi. 
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            (4) Az együttműködés megszegése 
 
       a) ha a jogosult nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, 
 
                        b) ha a jogosult a beilleszkedést segítő programban előírt feladatokat teljes körűen, 

ismételt felhívásra nem teljesíti, 
 
                        c) ha a jogosult az együttműködésre kijelölt szervvel előzetesen és közösen kijelölt 

időpontban nem jelenik meg és távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja, 
 
                        d) ha a jogosult nem jelenti be személyi adataiban, lakcímében, szociális 

körülményeiben bekövetkezett változást, továbbá munkavállalást, rendszeres 
pénzellátásra való jogosultság kezdő időpontját, 14 éven aluli kiskorú gyermek 
napközbeni ellátásának intézmény által történő biztosítását a változást követő 15 
napon belül. 

 
26. § (1) A beilleszkedést segítő programok összeállítása, végrehajtásának ellenőrzése az 

együttműködésre kijelölt szerv vezetője által megbízott családsegítő feladata. A 
családsegítő figyelemmel kíséri a megküldött jogosultságot megállapító határozatban 
foglalt határidők betartását. 

 
            (2) A jogosultat a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba 

veszi, továbbá tájékoztatja a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a 
programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, amelyről jegyzőkönyvet 
készít. 

 
             (3) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a jogosult bevonásával a családsegítő 

kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról 
írásban megállapodást kötnek, amelynek egy példányát az aláírást követő 15 napon belül 
megküldi az ellátást megállapító és folyósító önkormányzat részére. 

 
             (4) A családsegítő folyamatosan kapcsolatot tart fenn a jogosulttal, és legalább háromhavonta 

személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak 
betartását, a kapcsolattartásról esetnaplót vezet. Az együttműködés megszegése esetén 
haladéktalanul, írásban értesíti az ellátást megállapító és folyósító szervet. 

 
            (5) A családsegítő legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 

végrehajtásáról - amennyiben szükséges a programot módosítja -, amelyet a tárgyévet 
követő év január 31. napjáig megküld a jegyző részére. 

 
           (6) E rendelet alkalmazásakor a beilleszkedési program típusai 
 
  a) alapvető személyi higiénia kialakítása, 
 
  b) külső és belső lakókörnyezet rendben tartása, a rend fenntartása, 
 
  c) a családi kapcsolatok tiszteletben tartása, az együttélés szabályainak betartása, 
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  d) az egészség megőrzése, fenntartása, 
 
                        e) az egyéni képességeket fejlesztő, életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson 

való részvétel, 
 
  f) a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel. 
 
27. § Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 

legalább egy éve pszichiátriai gondozott, és a kezelő orvos igazolása szerint rendszeres kezelés 
alatt áll, rendszeres szociális segélyre jogosult. 

 
28. § (1) Védelembe vett gyermekenként a jogerősen megállapított rendszeres szociális segély 

meghatározott összegének 20%-a, de összesen 60%-a természetben nyújtható. 
Természetbeni ellátás különösen a tankönyv, tanszer biztosítása, a gyermekintézmények 
térítési díjának kifizetése. 

 
            (2) A jogerős határozatban összegszerűen megállapított természetben nyújtott rendszeres 

szociális segély a gyermekintézmény részére kerül utalásra, az intézmény által elkészített - 
(1) bekezdésben felsorolt támogatásokra vonatkozó - kimutatás alapján. Az átutalt összeg 
védelembe vett gyermekre/gyermekekre történő felhasználásáról a gyermekintézmény 
havonta, utólag minden hónap 10. napjáig tájékoztatja a szakirodát.               

 
  

8. Aktív korúak ellátása 
Bérpótló juttatás egyéb feltételei           

 
29. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy bérpótló juttatás megállapítására való 

jogosultságának egyéb feltétele, hogy lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. 
 
            (2) A lakókörnyezet rendezettsége akkor biztosított, ha a bérpótló juttatást kérelmező, vagy 

az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat 
 
   a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, 
 
                        b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát 

biztosítja, 
 

       c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, füvet           
nyírja, 

 
                        d) betartja Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő – testületének többször 

módosított 29/2004. (XI.26.) ÖT. sz. rendeletét, 
 
                         e) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásáról Nagykőrös Város 

Önkormányzat többször módosított 27/2001. (XI.30.) ÖT. sz. rendelete a 
Köztisztaságról szóló helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően gondoskodik. 

 
      (3) A bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül 
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helyszíni szemle lefolytatására kerül sor a lakókörnyezet rendezettsége biztosításának 
megállapítására. 

 
      (4) Ha a lakókörnyezet rendezettsége a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem biztosított 5 napos 

határidő tűzésével fel kell szólítani a kérelmezőt vagy az ellátás jogosultját - az elvégzendő 
tevékenység/tevékenységek konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok 
felszámolására, melynek határidőre történő teljesítéséről ismételt helyszíni szemlével kell 
meggyőződni. 

 
      (5) A bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítását követően is a lakókörnyezet 

rendezettségét folyamatosan köteles biztosítani az ellátás jogosultja a (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően. 

 
      (6) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak a bérpótló 

juttatás nem állapítható meg, valamint a bérpótló juttatást meg kell szüntetni, ha az ellátás 
jogosultja a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget. 

 
 

9. Lakásfenntartási támogatás 
 

30. § (1) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi indokolt 
költsége a háztartás összjövedelmének 30%-át eléri. 

 
         (2) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás kizárólag abban az esetben 

állapítható meg, ha a támogatást igénylő életvitelszerűen abban a lakásban él, amelyre 
tekintettel a támogatást igényli és erre a lakásra megállapított normatív lakásfenntartási 
támogatásra való jogosultság nem áll fenn. 

 
31. §  Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege megegyezik az Szt. 38. § (3)  

bekezdésben meghatározott egy négyzetméterre jutó elismert havi költséggel. 
 
32. § (1) A méltányos lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500,-Ft/hó. 
  
        (2) A támogatást egy évre kell megállapítani. Egyedi fűtés esetén tüzelőanyag vásárlására 

megállapított ellátást a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell utalni. 
 
 
       (3) Abban az esetben, ha az egy évre megállapított támogatás leteltét megelőzően ismételten  

kérelmezték a lakásfenntartási támogatás megállapítását, akkor a jogosultság az egy év 
leteltét követő naptól állapítható meg. 

 
       (4) A támogatás szolgáltatóhoz történő utalása esetén utólag, minden hónap 5. napjáig kerül 

folyósításra. 
 
33. §  Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 

a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
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34. § (1) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére szóló lakásfenntartási költséget igazoló 

közüzemi számlákat /áram, fűtés, víz/. 
 
         (2) A lakbér, valamint az albérleti díj igazolására a kérelemhez mellékelni kell a lakásbérleti, 

továbbá az albérleti szerződést. 
 

              (3) Az igénylő büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát az általa használt ingatlan 
alapterületéről a kérelemhez mellékelni kell. 

 
 

10. Ápolási díj   
 
35. § Az önkormányzat ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött 

tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedülálló 
esetén annak 200%-át nem haladja meg. 

 
36. § Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 

4. számú, 5. számú és 6. számú mellékleteit. 
 
37.§ Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 80%-a. 
 
38. § Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 

27. § (2) bekezdésben foglaltaknak az ápolást végző személy nem tesz eleget. 
 
 

11. Átmeneti segély 
 
39. § Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt 
nyújt. 

 
40. §  (1) Átmeneti segély állapítható meg azon személy részére akinek családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg. 

 
 
           (2) Elsősorban azok a személyek kaphatnak átmeneti segélyt, akik önmaguk, valamint 

családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, továbbá betegségből 
eredően jelentősen csökkent a jövedelme és ez által létfenntartása veszélyeztetetté vált, 
munkanélküli és munkanélküli ellátásban nem részesül és önhibáján kívül munkát nem tud 
vállalni, jövedelemmel nem rendelkezik, valamint elemi kár miatt anyagi segítségre szorul.       

 
          (3) Betegség esetén, ha a méltányossági közgyógyellátási igazolvány, gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz szükséglete a kérelmezőnek nem megoldható, gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz beszerzésére évente az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 
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azonos összegben átmeneti segély állapítható meg, amennyiben az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 170%-át nem haladja meg. 

 
          (4) Gyógyszertámogatás megállapítása iránt benyújtott átmeneti segély kérelem haladéktalanul 

elbírálandó. A jogosultságot megállapító határozattal a kérelmező jogosult a gyógyszertár 
által kiadott igazolással együtt gyógyszere/gyógyszerei kiváltására. 

 
           (5) A gyógyszertámogatásként határozattal megállapított átmeneti segély elszámolása a 

gyógyszert/gyógyszereket igazoltan kiadó és a jogosult által igazoltan átvett 
gyógyszer/gyógyszerek vonatkozásában az illetékes gyógyszertárral a szakiroda végzi. 

 
           (6) Méltányosságból kiadott közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező részére gyógyszerei 

kiváltásához átmeneti segély nem állapítható meg. 
 
41. § Az átmeneti segély éves összege családonként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 100%-át nem haladhatja meg. 
 
42. § Az átmeneti segélyt postán kell kiutalni, de indokolt esetben munkaviszony megszüntetése, 

munkahely váratlan elvesztése, valamint a családban történt haláleset esetén mindezek egyidejű 
igazolása mellett a polgármester és a jegyző a házipénztári kifizetést engedélyezheti. 

 
 

12. Rendkívüli átmeneti segély 
 

43. § (1) Különleges méltánylást érdemlő esetben rendkívüli átmeneti segély adható. 
 
        (2) Rendkívüli átmeneti segély egy család részére egy naptári évben legfeljebb egyszer adható. 
 
        (3) A rendkívüli átmeneti segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének ötszörösét. 
 
        (4) Különös méltánylás esete 
 
   a) az elemi kár, 
 
                        b) a kérelmező, vagy a családban élő személy tartós betegsége miatti 

jövedelemcsökkenés, váratlan rendszeres nagyobb kiadás /műtét, kórház, gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz/, 

 
   c) váratlan lakáshelyzet megoldatlansága /bérleti, albérleti jogviszony megszűnése/, 
 
                        d) kérelmező önhibáján kívüli létfenntartását veszélyeztető élethelyzet megoldása 

/tüzelő, élelmiszer, ruházat hiánya/. 
 
          (5)    Elemi kár esetében, amennyiben az egyén, vagy a család önkormányzati bérlakásban kerül 

elhelyezésre a rendkívüli átmeneti segély teljes összegéből a bérleti díj havonta /minden 
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hónap 5. napjáig/ szolgáltatóhoz történő utólagos utalással megállapítható. Az utalás 
feltétele a bérleti szerződés eredetben történő bemutatása, valamint a bérleti 
szerződésből eredő kötelezettségek bérlő által havonta, rendszeresen történő teljesítése 
és ennek igazolása. 

 
          (6)  A rendkívüli átmeneti segély természetbeni ellátásként is megállapítható, különösen 

élelmiszer, gyógyászati segédeszköz, tüzelő megvásárlására, a közüzemi díjak kifizetése 
közvetlenül a szolgáltatónak történő utalással. Az élelmiszer természetbeni ellátásként 
történő nyújtásához a Humánszolgáltató Központ családsegítőinek közreműködése 
igénybe vehető. 

 
44. §  A polgármester a rendkívüli átmeneti segély kérelmet környezettanulmánnyal együtt terjeszti a 

szakbizottság elé. 
 

13. Temetési segély 
 

45. § (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemetéséről 
gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, valamint tartásra köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját és családja létfenntartását 
veszélyezteti. 

 
          (2) A temetési segély összege 25.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 
egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. 

 
          (3) A temetési segélyt készpénzben a házipénztárból kell kifizetni. 
 
          (4) Temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről, a segélykérő vagy a 

vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, 
valamint az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. 

 
          (5) A megállapított temetési segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló 

határozat számával együtt a számlákra rá kell vezetni, továbbá az eredeti okmányokat a 
kérelmező részére vissza kell adni.             

 
14. Méltányos közgyógyellátás 

 
46. § Méltányos közgyógyellátás illeti meg azt a szociálisan rászorult személyt, akinek családjában 

az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át 
eléri. 

 
15. Köztemetés 

 
47. §  (1) Az eltemetetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, ha a 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 100%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. 
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16. Méltányossági jogkör gyakorlása 
 

48. § (1) Az e rendelet alapján elutasított kérelmek esetében a Képviselő - testület minősített 
többséggel az éves helyi költségvetés terhére méltányossági jogkörében eljárva állapíthat 
meg szociális ellátást. 

 
           (2) A méltányossági jogkör gyakorlásának feltétele helyi támogatás esetében 
 

a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a jövedelemhatártól 
maximum 5%-al tér el, vagy 

 
 b) helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás havi indokolt 

költsége a háztartás összjövedelmének 30%-ától maximum 5%-kal tér el, 
vagy 

 
c) helyi lakásfenntartási támogatás esetében a családban az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem és a lakásfenntartás havi indokolt költsége is eltér a 
jogszabályban meghatározott mértéktől, akkor az eltérés minkét esetben az 
5%-ot nem haladhatja meg.   

 
           (3) A méltányossági jogkör gyakorlásához minden támogatás esetében szükséges a kérelmező 

és annak családja, tartásra köteles hozzátartozója jövedelmi és vagyoni helyzetének 
vizsgálata az Szt. 4. § (1) bekezdés alapján. 

 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
17. Hatályba lépés 

 
49. §  Ez a rendelet 2011. június 15. napján lép hatályba. 
 
 

18. Jogharmonizációs záradék 
 
50. §  Ez a rendelet 
 
                           a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik 

országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk, 

 
                             b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.), az 

Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet 
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, 90/365/EGK 
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és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. 
  
               irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 

19. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

51.§  (1)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2008. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a pénzben és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról.  

 
          (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 18/2008. (VI.27.) ÖT. sz. rendelete a 8/2008. (III. 28.) ÖT. sz. 
rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról. 

 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 21/2009. (V.29.) ÖT. sz. rendelete a 18/2008. (VI.27.) ÖT. sz. 
rendelettel módosított 8/2008. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a pénzben és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról. 

 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 9/2010. (III.26.) ÖT. sz. rendelete a 21/2009. (V.29.) ÖT. sz., a 
18/2008. (VI.27.) ÖT. sz. rendelettel módosított 8/2008. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a 
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról. 

 
 
Nagykőrös, 2011. április 29. 
 
 
 
  Dr. Czira Szabolcs              Dr. Nyíkos Sára 
                            polgármester                       jegyző    


