
Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 

a rászorult személyek támogatásáról 

 

 

 

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. §-ában, 48. § (4) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. Általános és értelmező rendelkezések 
 

 

1. § 
 

 

(1) A rendelet hatálya – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a Valkó Nagyközség 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén – a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján – bejelentett lakóhellyel, vagy ha a kérelmező 

életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén él, tartózkodási hellyel rendelkező, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoc. tv.) 3. §-a szerinti személyekre terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésen túl 

a) az Önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakra 

és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókra, 

b) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 

foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és a Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra és 

 

 

2. § 
 

 

(1) Eltérő rendelkezés hiányában az e rendeletben meghatározott, továbbá a Szoc. tv. és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

az Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe utalt feladat- és hatásköröket 

átruházott hatáskörben a Polgármester és a Szociális Bizottság gyakorolja. A 

Polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezésekről a Képviselő-testület a Szociális 

Bizottság javaslata alapján dönt. 

 



(2) Az e rendelet alapján megállapított támogatások esetében a jogosult, a jogerős 

határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított három hónapon belül 

érvényesítheti. 

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az e rendeletben szabályozott rendszeres 

támogatásra való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtás hónapjának első 

napja. 

 

(4) E rendelet alkalmazásakor a jövedelemszámítás alapja: 

 a) a kérelmezőnek és családjának, illetve a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban szerzett nettó jövedelméről szóló igazolása, 

b) alkalmi munkából élő, vagy egyéb, nem alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 

kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző hat 

hónapban szerzett nettó jövedelméről, 

c) a külföldön szerzett jövedelem esetében a külföldön szerzett jövedelem forintra 

átváltott összege a Magyar Nemzeti Banknak a kérelem elbírálásakor érvényes 

árfolyamán, 

 

(5) E rendelet alkalmazásában 

a) család: a Szoc. tv. 4. § (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti közösség, 

b) gyermek: a Ptk. rendelkezései szerint kiskorú személy, 

c) háztartás: a Szoc. tv. 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti közösség, 

d) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 

testvér; 

e) hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 

házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; 

 

(6) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorult az a Valkó településen bejelentett lakó-, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő kérelmező, aki 

létfenntartásához, alkalomhoz kötődő többletkiadásaihoz önálló életvitele megőrzése 

érdekében támogatást kér. 

 

(7) E rendelet alkalmazásában fokozottan rászoruló kérelmező 

a) az egyedül élő, nyugdíjszerű ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs 

ellátásban, továbbá nyugdíj előtti álláskeresési járadékban részesülő személy, 

b) a három vagy több gyermeket nevelő család és 

c) a gyermekét egyedül nevelő szülő. 

 

(8) Az egyedülálló szülő esetében a kérelem benyújtásakor csatolni kell az egyedülállóság 

tényére vonatkozó nyilatkozatot. 

 

(9) E rendelet alkalmazásában: 

a) első jövedelemsáv: ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 50 %-át, 

b) második jövedelemsáv: ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem több mint a 

nyugdíjminimum 50 %-a és nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, 

c) harmadik jövedelemsáv: ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem több mint a 

nyugdíjminimum 130 %-a és nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, 

d) negyedik jövedelemsáv: ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem több mint a 

nyugdíjminimum 200 %-a és nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, 



e) ötödik jövedelemsáv: ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem több mint a 

nyugdíjminimum 220 %-a és nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át. 

f) hatodik jövedelemsáv: ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem több mint a 

nyugdíjminimum 250 %-a százaléka és nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át. 

 

(10) Az e rendeletben foglalt támogatások iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalnál nyújtható 

be. 

 

3. § 

 

 

(1) Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, a kérelmező életkörülményeinek 

igazolására környezettanulmány lefolytatása rendelhető el, a Sülysáp Környéki Szociális 

Szolgáltató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján. 

 

(2) A környezettanulmány lefolytatása során rögzíteni kell a kérelmező és a vele közös 

háztartásban élők személyes adatait, nyilatkozatukat jövedelmi és vagyoni viszonyaikról, 

a rokoni kapcsolatok feltüntetését, a kérelmező által lakott lakás méretére és minőségére, 

a lakáshasználat jogcímére vonatkozó adatokat. 

 

(3) A kérelem tartalmának megerősítésére intézményi javaslat kérhető a kérelmező 

gyermeke által látogatott gyermekintézménytől vagy a kérelmező részére szociális 

szolgáltatást nyújtó intézménytől. 

 

 

 

 

2. Pénzbeli és természetben nyújtott támogatások 
 

 

4. § 
 

 

(1) Pénzbeli támogatásként rendszeres, eseti és rendkívüli települési támogatás állapítható 

meg. A támogatások folyósítása elsősorban pénzintézeti átutalással vagy postai úton 

történhet. A rendkívüli támogatás – külön kérelemre, rendkívüli esetben – pénztári úton 

is kifizethető a kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy részére. 

 

(2) Természetbeni támogatásként kell megállapítani a lakásfenntartás céljára nyújtott 

rendszeres települési, illetve a - központi költségvetés függvényében adható - tűzifa 

támogatást. 

 

(3) Gyógyszer támogatás a szociális bizottság elbírálása alapján pénzbeli és természetbeni 

támogatás formájában is adható. 

 

(4)  A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a támogatott a számla, vagy a befizetésről szóló 

igazolás utólagos bemutatására kötelezhető. 

 

(5)  Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a kérelmező arra, hogy a támogatás összegét a 

határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel. 



 

3. Rendszeres települési támogatás 
 

 

5. § 
 

 

A lakásfenntartáshoz és gyógyszerkiadáshoz az önkormányzat rendszeres települési támogatást 

állapíthat meg a 6-7. §-ban szabályozott feltételekkel. A rendszeres települési támogatás 

megállapítása legfeljebb minden év utolsó napjáig történhet.  

 

 

6. § 
 

 

(1) Lakásfenntartáshoz nyújtott rendszeres támogatásra közüzemi szolgáltatás 

igénybevételével összefüggő kiadáshoz, továbbá - az önkormányzattól bérelt lakás 

esetében - lakbérkiadáshoz a településen a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább 

három hónapja életvitelszerűen lakó személy lehet jogosult, legfeljebb az ötödik 

jövedelemsávba tartozó háztartás esetén. 

   

(2) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege, 

a) ha a háztartás az első jövedelemsávba tartozik, havonta 5.500 Ft, 

b) ha a háztartás a második, vagy harmadik jövedelemsávba tartozik, havonta 4.000 Ft, 

d) ha a háztartás a negyedik, vagy ötödik jövedelemsávba tartozik, havonta 2.500 Ft. 

 

(3) A megállapított támogatás folyósítása, az ügyfél azonosító adatainak feltüntetésével a 

szolgáltató, illetve az önkormányzat részére történik.  

 

(4)  A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A háztartásban élők 

megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. 

A kérelemben megjelölt címen bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, akkor 

tekinthető a háztartáson kívül élőnek, ha bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és 

nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen a tartózkodási helyén él. 

(6)  Nem állapítható meg az (1)-(5) bekezdések szerinti támogatás arra a hónapra, amelyre az 

Önkormányzat a háztartás részére a 2015. február 28-ig hatályos jogszabályok alapján 

megállapított lakásfenntartási támogatást folyósít. 

 

7. § 

 

 

(1) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott rendszeres települési gyógyszertámogatásra lehet jogosult 

a településen a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább hat hónapja 

életvitelszerűen lakó kérelmező, ha családja legfeljebb az ötödik jövedelemsávba 

tartozik, továbbá a legfeljebb a hatodik jövedelemsávba tartozó egyedülálló kérelmező, 

amennyiben a tartós betegségre vonatkozó gyógyszereinek, illetve gyógyászati 

segédeszköz(ök) költségének viselése aránytalan megterhelést jelent jövedelméhez 



képest. A jogosultság további feltétele, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás 

költségének mértéke a nyugdíjminimum összegének a 20 %-át meghaladja. 

 

(2) A tartós betegségre vonatkozó havi gyógyszerköltséget, illetve gyógyászati segédeszköz 

beszerzési árát a kérelmező háziorvosa, a gyógyszertár, illetve a gyógyászati 

segédeszköz forgalmazó igazolja. 

 

(3) A támogatás kizárólag a háziorvos, illetve szakorvos által, a támogatott személy tartós 

betegségeire való, vényköteles gyógyszereinek, illetve a számára felírt gyógyászati 

segédeszköz(ök) beszerzési költségeinek kiváltására használható fel. 

 

(4) Nem jogosult rendszeres gyógyszertámogatásra a közgyógyellátásban részesülő személy.  
 

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás havonkénti összege maximum 6.000 Ft forint. 

 

(6) Az aktuális havi támogatást az önkormányzat minden hónap 5-ig a Valkó Patika Bt. 

számlájára utalja, mellyel a gyógyszertár személyenkénti bontásban, az esedékességet 

követő hónap 10. napjáig számol el. 

 

 

 

4. Eseti települési támogatás 
 

  

8. § 

 

 

(1) Eseti települési támogatást átmeneti létfenntartási zavar esetén, különösen a 

gyermekneveléshez kapcsolódó vagy alkalomhoz kötődő váratlan kiadás céljára a 

Szociális Bizottság állapíthat meg. 

 

(2) Aki az önkormányzattól rendszeres települési támogatásban részesül, annak eseti 

települési támogatás csak rendkívüli esetben állapítható meg. 

 

(3) Eseti települési támogatásban egy családból ugyanazon hónapban csak egy személy 

részesülhet. 

 

(4) Egy család esetében, egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal állapítható meg 

eseti települési támogatás. A két alkalom lejártát követően, továbbá a rendszeres 

települési támogatásban részesülő család részére a rendszeres támogatás folyósításával 

érintett hónapokban, eseti támogatás csak kórházi kezelés, a kérelmező sérelmére 

elkövetett bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála, vagy elemi kár esetén, továbbá a 

kérelmezőt életvitelében jelentősen akadályozó vagy hátrányt okozó, váratlan esemény 

bekövetkezte esetén állapítható meg. 

 

(5) Az eseti települési támogatás összege, ha a kérelmező családja 

a) az első jövedelemsávba tartozik, hatezer forint, gyermeket nevelő család esetében 

gyermekenként további ezer forint, 

b) a második jövedelemsávba tartozik, ötezer, gyermeket nevelő család esetében 

gyermekenként további ezer forint, 



c) a harmadik vagy magasabb jövedelemsávba tartozik, négyezer, gyermeket nevelő 

család esetében gyermekenként további ezer forint. 

 

(6) A rendkívüli esetekben, tízezer forintnál magasabb összegű – legfeljebb a 

nyugdíjminimum összegével egyező - támogatást a Szociális Bizottság állapíthat meg. 

 

(7) A kérelmező által igazolt rendkívüli, vagy a bizottság tagjai által tudott, indokolt 

életkörülmény esetén a Szociális Bizottság a (5) bekezdésben meghatározott támogatási 

összegektől eltérhet. 

 

 

9. § 

 

 

(1) A temetési költség céljára nyújtott temetési települési támogatásra lehet jogosult a 

településen a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább hat hónapja életvitelszerűen 

lakó kérelmező, aki a - településen bejelentett lakó-, vagy tartózkodási lakcímmel 

rendelkezett - hozzátartozója temetési költségét viselte. A jogosultság a temetésről 

kiállított számla dátumát követő három hónapon belül áll fenn. 

 

(2)    A temetési vagy kegyeleti költség céljára nyújtható eseti települési támogatás mértéke 

15.000 Ft. 

 

(3) Jogosult lehet továbbá a temetési települési támogatásra az az állandó lakóhelyű valkói 

lakos, aki nem állandó lakhellyel rendelkező közeli hozzátartozójának temetéséről 

gondoskodott, és előzetesen ennek feltételeit a kérelem alapján a Szociális Bizottság 

megvizsgálta, elbírálta és kérelmét támogatta.  

 

(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

valamint temetés esetén a kérelmező - vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére – kiállított számlát. 

(5)  Nem jogosult temetési költségek támogatására az a kérelmező, aki a szociális temetés 

igényével él. 

(6)  A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segélyre való jogosultságról átruházott 

hatáskörben a polgármester dönt.  

 

5. Rendkívüli települési támogatás 

 

10. § 
 

 

(1) Az e rendeletben foglalt támogatásokon túlmenően, váratlanul fellépő, a létfenntartást 

veszélyeztető, súlyos krízishelyzetben a Polgármester a közvetlen veszély elhárítására 

vagy kárenyhítésre, egyedi intézkedéssel, a kérelmező jövedelmi helyzetétől függetlenül, 

rendkívüli települési támogatást nyújthat. 

 

(2)    A rendkívüli települési támogatás összege – legfeljebb - 15.000 Ft-ban állapítható meg. 



6. Egyéb természetben nyújtható szociális ellátás 

 

11. § 
 

(1)  A települési támogatást megállapító határozat kimondhatja, hogy a segély maximum 60 

%-át természetben kell biztosítani. A határozatnak rögzítenie kell a természetben nyújtott 

ellátás konkrét formáját. 

 

(2)  A természetbeni ellátás formái: 

a) Erzsébet utalvány, 

b) tüzelő támogatás. 

 

(3)    Szociális tűzifa kérelem esetén fűtési szezononként, lakcímenként, illetve 

háztartásonként legfeljebb egy alkalommal, 5 m3 tűzifa adható. 

 (4)  A természetbeni juttatás során a szociális bizottság, illetve a polgármester járhat el. 

 

 

7.  Egyéb rendelkezések 

 

12. § 
 

(1)  A 6. § alapján a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a 1. számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges  

a) a háztartásban élő személyekre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelemigazolása, 

b) a közüzemi számlák fénymásolata, 

c) a háztartásban élő személyek lakcím és TAJ kártyája. 

 

 

13. § 

 

 

(1) A 7. § alapján a gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbíráláshoz szükséges 

a) a kérelmező, illetve családtagjaira vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelemigazolása, 

b) a kérelmező háziorvosa és a gyógyszertár igazolása 

c) a kérelmező és családtagjai lakcím és TAJ kártyája. 

 

 

14. § 

 

 

(1) A 8. § alapján kérhető települési támogatás iránti kérelmet a 3 számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges 



a) a családban élő személyekre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelemigazolása, 

b) a kérelmező és családtagjai lakcím és TAJ kártyája.  

 

 

15.§. 

 

 

(1) E rendelettel nem szabályozott rendelkezések tekintetében, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet paragrafusai kell alkalmazni. 

 

(2) A támogatott rosszhiszemű, valótlan adatközlése esetén az (1) bekezdésben 

szabályozottak szerint kell eljárni. 

 

 

8. Átmeneti és záró rendelkezések 

 

16. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor 

folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) E rendelethatályba lépésével Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 9/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

(3)  E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Valkó, 2015. február 25. 

 

 Sziráki Szilárd dr. Filipsz Andrea 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

2015. február 26. 

 

dr. Filipsz Andrea jegyző 
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