
Nagyecsed Város Polgármesterének
9/2021. (V.28.)

önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nagyecsed Város Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8a.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a döntéshozatalt biztosító, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  4.  §  (3)  bekezdés  alapján  megállapított  rendkívüli  települési  támogatást  a
határozathozatalt követően haladéktalanul ki kell fizetni a Hivatal pénztárában.”

2. §

A R. 4. § (3)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  polgármester  rendkívüli  települési  támogatást  állapíthat  meg  az  Szt.  45.  §  (4)
bekezdésében  meghatározottakon  túl  olyan,  létfenntartását  veszélyeztető  helyzetbe  kerülő
személynek:

a) akinek valamely rendszeres pénzellátás megállapítása késik, vagy elhúzódik, és emiatt
több mint 1 hónapja ellátatlan,

b) aki előre nem látható és el nem hárítható vis maior helyzetbe kerül,
c) aki bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

d) akinek az általa lakott lakás fűtésével kapcsolatos költségei rendkívüli anyagi terhet
jelentenek, 

e) aki a családjában testi,  érzékszervi,  értelmi fogyatékos,  vagy autizmussal  élő,  vagy
halmozottan  sérült,  vagy tartósan  beteg 16.  életévét  be nem töltött  gyermeket  nevel,  és a
gyermek  sajátos  gondozási,  nevelési  igénye  miatt  jelentkező  költségek  aránytalan  terhet
jelentenek számára,

f) akinek olyan nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadása van, amelyet
önerőből nem tud kiegyenlíteni,

g) aki jogszabály által kihírdetett veszélyhelyzet idején a veszélyhelyzettel összefüggő ok
miatt válik munkanélkülivé,

h) aki  az  elhunyt  személy  eltemettetésével  kapcsolatosan  felmerült  temetési  költséget
nem, vagy csak részben tudja kiegyenlíteni,



feltéve,  hogy  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(4)  A  rendkívüli  települési  támogatás  összege  –  az  (5)  és  (6)  bekezdésekben  foglalt
kivételektől  eltekintve  –  legalább  ötezer  forint,  legfeljebb  húszezer.   A  többször  nyújtott
támogatások összege évente nem haladhatja meg a negyvenezer forintot.

(5) A (4) bekezdés a) és g) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás összege legalább
húszezer forint, legfeljebb negyvenezer forint.

(6) A (4) bekezdés h) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás összege el kell hogy érje
a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetési  költség  10%-át.A  helyben  szokásos  legolcsóbb
temetés költségére vonatkozóan minden év január 15-ig a helyi temetkezési szolgáltató tesz
írásos nyilatkozatot.

(7) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a (3) bekezdésben meghatározott
feltétel a kérelmezőnek felróható ok miatt, a kérelmező önhibájából állt elő.”

3. §

A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Települési  lakhatási támogatásra jogosult az a személy,  akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb  összegének  300%-át,  és  a  háztartás  tagjai  egyikének  sincs  vagyona.  Az  egy
fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelem megegyezik  a  háztartás  összjövedelmének  és  a
fogyasztási egységek összegének hányadosával.” 

4. §

A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A települési 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  négyezer forint,  és  nem  haladhatja  meg  az  öregségi  nyugdíj
legkisebb  összegét  azzal,  hogy  a  támogatás  összegét  száz  forintra  kerekítve  kell
meghatározni.” 

5. §

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.



    Kovács Lajos                                                                                 Dr. Bölcsik István
    polgármester                                                                                              jegyző


