
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

57/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

 

1.§ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: rendelet) következő 8/A.§-sal egészül ki:  

 

„8/A.§ Az önkormányzati segély az Szt. 45. § (8) bekezdésében foglaltak szerint 

hivatalból is megállapítható.” 

 

2.§ A rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:  

 

„19/A.§ Az eseti jelleggel megállapított önkormányzati segélyt postai úton kell 

kifizetni – kivéve közüzemi szolgáltatási díj hátralék kifizetése esetén, az utalás a 

szolgáltató felé történik -, a megállapítást követő 15 napon belül – a szakiroda által 

elkészített kimutatás alapján -, melyről a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodája gondoskodik. Munkaviszony megszüntetése, munkahely váratlan elvesztése, 

valamint a családban történt haláleset esetén, mindezek egyidejű igazolása mellett a 

polgármester és a jegyző a házipénztári kifizetést engedélyezheti.  

A gyermekintézmény térítési díjához nyújtott támogatás összege az intézmény által 

kiállított számla alapján havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kerül utalásra.” 

 

3.§ A rendelet 23.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„23. § (1) Az önkormányzat az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli 

ellátásokat állapítja meg: 

 

a) méltányos ápolási díj, 

 

b) önkormányzati segély, 

 

c) rendkívüli átmeneti segély.” 

 

4.§ A rendelet 24.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„24. § (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelő biztosítása, 

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlása, ruhavásárlás (babakelengye), 

közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítése, a tankönyv, a gyermekintézmények 

térítési díjának kifizetése.” 
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5.§ A rendelet 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„11. Önkormányzati segély 

 

39.§ A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt 

önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő családok, illetve személyek részére. 

 

40.§ (1) Elsősorban azok a személyek kaphatnak önkormányzati segélyt, aki  

 

a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, 

b) betegségből eredően jelentősen csökkent a jövedelme, 

c) elemi kár miatt anyagi segítségre szorul, 

d) gyógyászati segédeszközt jövedelmi helyzete miatt megvásárolni nem képes, 

e) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, 

f) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

g) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

h) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,  

i) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, 

j) iskoláztatással összefüggő kiadásokhoz. 

 

(2) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén annak 200%-át nem haladja meg. 

 

(3) Az önkormányzati segély mértéke – kivéve elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájáruláshoz igényelt önkormányzati segély esetén – 

alkalmanként maximum 10.000 Ft lehet. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetben helyszíni környezettanulmányt készít a szakiroda, amely alapján 

magasabb összegben is megállapítható az eseti jellegű támogatás, de nem haladhatja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

 

(4) Betegség esetén, ha a méltányossági közgyógyellátási igazolvány, gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz szükséglete a kérelmezőnek nem megoldható, gyógyszer és 

gyógyászati segédeszköz beszerzésére önkormányzati segély állapítható meg, 

amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetében az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló 

kérelmező esetén annak 170%-át nem haladja meg.  

 

(5) Gyógyszertámogatás megállapítása iránt benyújtott önkormányzati segély kérelem 

haladéktalanul elbírálandó. A jogosultságot megállapító határozattal a kérelmező 

jogosult a gyógyszertár által kiadott igazolással együtt gyógyszere/gyógyszerei 

kiváltására. 

 

(6) A gyógyszertámogatásként határozattal megállapított önkormányzati segély 

elszámolása a gyógyszert/gyógyszereket igazoltan kiadó és a jogosult által igazoltan 

átvett gyógyszer/gyógyszerek vonatkozásában az illetékes gyógyszertárral a szakiroda 

végzi.   
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(7) Méltányosságból kiadott közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező részére 

gyógyszerei kiváltásához önkormányzati segély nem állapítható meg. 

 

(8) Iskoláztatással összefüggő kiadásokhoz önkormányzati segélyben részesülhet 

 

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy 

 

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. 

életévének betöltéséig, vagy 

  

c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. 

életévének betöltéséig 

 

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-át. 

 

(9) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájáruláshoz igényelt 

önkormányzati segélyre jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén annak 200%-át. 

 

(10) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez nyújtott önkormányzati segély 

összege 25.000,- Ft, amelyet készpénzben a házipénztárból kell kifizetni.  

 

(11) Az eltemettető az elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való 

hozzájáruláshoz igényelt önkormányzati segély iránti kérelmet az elhalálozás napjától 

számított 60 napon belül nyújthatja be. A 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.  

 

(12) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott 25.000,-Ft 

önkormányzati 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.  

 

41.§ A polgármester az önkormányzati segély megállapításáról szóló határozatában 

előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását (számla, nyugta, 

igazolás térítési díj befizetéséről). Ha a segélyezett személy a rendeltetésszerű 

felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Szt. 17.§-ban és e rendeletben 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

  

 42. § A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli 

támogatásra igényelt önkormányzati segélyt a gyermekre kell megállapítani és a 

törvényes képviselőnek kell folyósítani. „ 
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6.§ Hatályát veszti a rendelet 13. alcíme. 

 

7.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  

 

      (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Nagykőrös, 2013. december 20. 

 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs   Dr. Nyíkos Sára 

     polgármester                             címzetes főjegyző 
 

 
 

 


