
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 

 

[Egységes szerkezetben a 3/2021. (I.27.) önkormányzati rendelettel] 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és egyes 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, 

a 32. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 20. § meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Alapelvek 

1. § (1) E rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében egyes 

szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint 

érvényesítésének helyi szabályozása. 

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontból rászorult családok 

életminőségén kíván javítani, ugyanakkor az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása 

nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából, így egyidejűleg 

ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót 

annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó 

jövedelemből tudjanak gondoskodni. 

2. A rendelet hatálya 

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed 

A (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében Tahitótfalu Község Önkormányzat 

közigazgatási területén legalább 1 év bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

ott életvitelszerűen tartózkodó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre. 

(2) A rendelet hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki: 

a) települési támogatás 

aa) lakhatási támogatás, 

ab) gyógyszertámogatás 

b) rendkívüli települési támogatás 

ba) temetési támogatás, 

c) egyéb támogatások, 

d) méltányossági támogatások 

 



 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

1. jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel, figyelemmel 

az Szt. 4. § (1a)-(1c) bekezdésben foglaltakra 

2. vagyon: ha e rendelet másként nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott vagyon 

3. család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételekkel rendelkező 

közeli hozzátartozók közössége 

4. egyedül élő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy 

5. közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy 

6. háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti személyek közössége 

7. egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy 

8. egyenesági rokon: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 4:96 § és a 4:97. §-ban meghatározott személy 

9. élettárs: Ptk. 6:514 szerinti élettárs és a 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1) bekezdés 

szerinti bejegyzett élettársi életközösség 

10. gyermek: a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, 

örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi 

nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek 

4. Hatásköri rendelkezések 

 

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokról átruházott 

hatáskörben, önkormányzati hatósági jogkörben, a rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a 

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a 

Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) és a polgármester gyakorolja. 

 

(2) A Bizottság döntésével szemben benyújtott fellebbezést Tahitótfalu Község Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez címzett, de a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási- és 

Hatósági Csoportjánál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést 

indokolni kell. 

 

(3) A Bizottság az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről negyedévente köteles a 

Képviselő-testületnek beszámolni. 

 

(4) A polgármestert a támogatásokról a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatási 

kötelezettség terheli. 

5. Eljárási rendelkezések  

5. § (1) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket Tahitótfalui Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal), lehet előterjeszteni az e célra rendszeresített, 

nyomtatványon, illetve vagyonnyilatkozaton a kötelező mellékletek csatolásával. 



 

(2) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket érdemi döntés meghozatalára a Bizottság, 

vagy a polgármester döntése alapján a Hivatal Igazgatási- és Hatósági Csoportja készíti elő. 

 

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek kizárólag személyesen, vagy postai 

úton nyújthatók be. 

 

(4) Az e rendeletben meghatározott támogatási hatáskört gyakorló hatóság a jogosultsági 

feltételek megléte, ellenőrzése, illetve a szociális körülmények vizsgálata céljából szükség 

szerint környezettanulmányt készíthet. Amennyiben a Hivatal és a Bizottság előtt köztudomású 

a kérelmező szociális rászorultsága, jövedelmi, vagyoni helyzet vizsgálata, valamint a 

környezettanulmány készítése mellőzhető. 

 

(5) Nem jogosult települési támogatásra az a személy, akinek helyi adó, vagy talajterhelési díj 

hátraléka van, kivéve a rendkívüli települési támogatást. 

 

(6) A szociális ellátásra való jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség 

megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény és az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(7) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., az illetékről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rend.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 

6. § (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga és a vele egy háztartásban 

vagy családban élő személyek vagyoni, jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, vagy ha ez 

lehetetlen, akkor ezekről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. 

(2) A kérelemhez az alábbi – a háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító és jövedelem típusának 

megfelelő – igazolások vagy annak fénymásolatai csatolása szükséges: 

a) rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek esetében a kérelem benyújtását megelőző 

hónap nettó jövedelméről igazolás, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

ba) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról 

illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás; 

bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó 

büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, illetőleg könyvelő által 

kiállított hivatalos igazolás, 

c) nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában megküldött 

értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint 

a legutolsó nyugdíjszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása; 

d) ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat másolata, 



e) álláskereső ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülő esetében az 

illetékes állami foglalkoztatási szerv megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó 

csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, az ellátás vagy támogatás 

megszűnése esetén a megszüntető határozat másolata, 

f) álláskereső ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az 

illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban szerepel-e, 

valamint arról, hogy foglalkoztatást elősegítő támogatásban, illetve álláskeresési támogatásban 

nem részesül, 

g) alkalmi munkából élők, illetve egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatottak esetében 

büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából illetve egyszerűsített foglalkoztatásból származó 

- a kérelem benyújtását megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről, 

h) a Járási Hivatal által megállapított ellátásról szóló határozat másolata, valamint az utolsó 

postai csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása 

i) ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék, iskoláztatási támogatás 

összegéről, esetlegesen igazolás az árvaellátás összegéről, 

j) 16 éven felüli gyermek esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói 

jogviszony fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál az oktatási intézet által kiállított 

igazolás az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan, havi 

tételes bontásban, amennyiben nincs, úgy az oktatási intézet által kiállított nemleges igazolás, 

szakképzésben résztvevők esetében igazolás a szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatásokról, 

k) amennyiben a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel 

sem rendelkezik, az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy foglalkoztatást 

elősegítő támogatásban, vagy álláskeresők ellátásában részesül-e, 

l) Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 

la) a válásról, gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés 

fénymásolata, igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló 

jegyzőkönyv fénymásolata, vagy az erről szóló nyilatkozat, 

lb) igazolás a tartásdíj összegéről: postai szelvény fénymásolata, számlakivonat, vagy a 

pénzintézet igazolása, vagy nyilatkozat vagy 

lc) képzelt apa bejegyzésére vonatkozó hivatalos irat másolata, 

m) A b), e), g), h) és j) pontban foglalt esetekben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról 

szóló büntetőjogi nyilatkozat, az alkalmi munkavégzésből szerzett jövedelemről, 

n) GYES-ben vagy GYET-ben részesülő esetében büntetőjogi nyilatkozat, hogy 

munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik-e. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdésben foglaltakon túl 



a) lehetőség szerint a támogatás iránti igénylésben megadott indoklásban hivatkozottak 

igazolását, 

b) tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, 

c) gyám esetén a gyámkirendelő határozat fénymásolatát, 

d) igazolást a bankszámlaszámról vagy a folyószámla kivonat másolata, amennyiben az utalást 

folyószámlára kérelmezik. 

6. Ellátások megállapításának és folyósításának általános szabályai 

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a 

jövedelemszámításánál az Szt. 10. § foglaltak az irányadók. 

(2) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező vagy a háztartásában élő egyéb személy 

vagyonnal rendelkezik, az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján, kivéve, ha előre nem látható 

okból létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Nem minősül rendkívüli 

élethelyzetnek a rendszeresen vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető élethelyzet. 

(3) Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles értesíteni a Hivatalt, így különösen 

lakóhely, tartózkodási hely, családi állapot megváltozását, a háztartás szerkezetében történt 

változást; névváltozást; munkaviszony létesítését vagy megszűnését; tanulói, hallgatói 

jogviszony létesítését, megszűnését; a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi, 

vagyoni helyzetének megváltozását; közüzemi szolgáltatónál történő változást. 

8. § (1) A jogosultat, ha e rendelet másként nem rendelkezik a havi rendszerességgel járó 

támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra illeti meg. 

(2) A havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátások, amennyiben a rendelet másként nem 

rendelkezik, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerülnek folyósításra. 

(3) A havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén 

a) az ellátás folyósítást a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 

b) a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, 

unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál időpontját 

követő hónap utolsó napjáig. 

(4) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a jogosultsági feltételekben bekövetkező változás 

vagy az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén, valamint ha a jogosult kéri a 

támogatásra való jogosultság megszüntetését, meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, a 

változás bekövetkezte hónapjának utolsó napjával. 

(5) Havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátások esetében a kérelmező újabb kérelmet 

legkorábban a megállapított támogatás lejártát megelőző 1 hónappal nyújthat be, azzal, hogy 

amennyiben a jogosultsága továbbra is fennáll, az csak a korábbi jogosultsága lejártát követő 

hónap első napjával állapítható meg. 



(6) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a megállapított támogatás folyósítása postai úton 

vagy fizetési számlára utalással történik. Rendkívüli esetben a támogatás összege kifizethető 

készpénzben. 

7. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 

9. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozott jogosulatlanul igénybe vett ellátást a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vevő köteles visszafizetni. 

 

(2) Indokolt esetben a Bizottság részletfizetést, illetve elengedést engedélyez, amennyiben a 

visszafizetés a személynek, háztartásnak a létfenntartását veszélyeztetné. 

II. Fejezet 

Települési támogatások 

8. Lakhatási támogatás 

10. § (1) Lakhatási támogatásként a lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, a lakhatás 

megőrzése érdekében e rendelet szerinti lakhatási támogatás állapítható meg. 

11. § (1) Lakhatási támogatás annak a személynek, háztartásnak állapítható meg, aki az érintett 

ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik. 

 a) tulajdonos, családtag, albérlő, haszonélvező, lízingbevevő 

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az 

a) a háztartás, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 % -át; (99.750.-Ft) 

b) az egyedül élő személy, illetve az egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő személynek, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 480%-át (136.800.-Ft) 

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától. 

(4) Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás 

lakrészeit. 

(5) A lakhatási támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a rendelet 6. §-ban foglaltakon kívül: 

a) az érintett ingatlanban tartózkodás jogcímét, az érintett ingatlan nagyságát-hitelt érdemlően 

igazoló adásvételi, albérleti-, használati-, lízingszerződés vagy tulajdoni lap másolatát, illetve a 

kérelmező nyilatkozatát az érintett ingatlan nagyságáról, 

b) haszonélvező, tulajdonos, nyilatkozata, hogy milyen összeggel járul hozzá a lakás fenntartási 

költségeihez, amennyiben nem élnek közös háztartásban, 



c) a lakhatását legnagyobb mértékben veszélyeztető közüzemi szolgáltató által kiállított, a 

kérelem beadását megelőző havi részletes számla teljes másolata. 

11/A. § (1) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert 

lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. Az egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költség: 550.-Ft. 

(2) A lakhatási támogatás esetében az elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 40 m2 

b) ha a háztartásban két személy lakik 50 m2 

c) ha a háztartásban három személy lakik 60 m2 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 70 m2 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 

nagysága. 

12. § (1) A lakhatási támogatás havi összege a 11/A. § szerint kiszámított lakásfenntartás 

elismert havi költségének 20 %-a. A támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 4.000.-Ft és 

nem lehet magasabb, mint 8.800.-Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve 

kell meghatározni a kerekítés szabályai szerint. 

13. § (1) A lakhatási támogatás a lakásfenntartás azon kiadásához nyújtható, amely 

megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(2) A lakhatási támogatás folyósítása elsősorban egy olyan szolgáltatóhoz kérelmezhető, 

melynél túlfizetés nem áll fenn és a havi fogyasztás eléri a támogatás összegét. 

9. Gyógyszertámogatás 

14. § (1) Annak a szociálisan rászorult személynek, akinek az Szt. 49. §-ban szabályozott 

közgyógyellátás iránti kérelmét a Járási Hivatal jogerősen elutasította, vagy nem szerzett 

jogosultságot az Szt. 50.§ - ban szabályozott közgyógyellátásra és e rendeletben szabályozott 

feltételeknek megfelel, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

kiadások csökkentése érdekében települési támogatásként gyógyszertámogatás állapítható meg. 

(2) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani, melyhez csatolni kell a rendelet 6. §-ban foglaltakon kívül: 

a) a Járási Hivatal elutasító határozatát, igazolását, vagy a kérelmező nyilatkozatát, arra 

vonatkozóan, hogy az ellátásra nem szerzett jogosultságot, valamint 

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált betegséghez közvetlenül kapcsolódó 

rendszeresen alkalmazott vagy alkalmazandó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást (a 

továbbiakban: elismert gyógyszerköltség). 

(3) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles 

erről a Hivatalt 5 napon belül értesíteni. 



(4) A támogatásra való jogosultság kezdő napja, amennyiben a kérelmező közgyógyellátásra 

volt jogosult, a jogosultság megszűnését követő hónap első napja. 

15. § (1) A gyógyszertámogatás havi összege, amennyiben az elismert gyógyszerköltsége az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri, vagy azt meghaladja és 

 

a) a családban, az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 % -át; (99.750.-Ft)  

b) az egyedül élő személynek, valamint az egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő személynek, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 480%-át (136.800.-Ft) 

 

(2) A támogatás mértéke a havi rendszeresen elismert gyógyszerköltség összege, de legfeljebb 

12.000.-Ft. 

III. Fejezet 

Rendkívüli települési támogatások 

10. Rendkívüli támogatás 

16. § (1) Rendkívüli támogatás nyújtható annak a rendkívüli élethelyzetbe került  

a) családnak, melyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át; (99.750.-Ft) 

b) családnak valamely családtagja tartós betegségének fennállása esetén, az egyedül élő 

és egyedül álló személynek, valamint az egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő személynek, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 480%-át (136.800.-Ft) 

(2) A rendkívüli támogatás egy alkalommal kifizetésre kerülő összege nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, azonban a Bizottság és a 

polgármester a rendkívüli élethelyzetre való tekintettel ettől eltérhet. 

(3) A rendkívüli támogatás összegének megállapítása során a Bizottság figyelembe veszi a 

kérelmező háztartásában élők jövedelmi viszonyait.  

(4) A szülőktől külön élő nagykorú gyermeknek saját jogon is megállapítható a rendkívüli 

támogatás, amennyiben a nagykorú gyermek létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

jövedelmi feltételeknek megfelel. 

(5) Rendkívüli támogatás esetében gyermeknek minősül a 3. § 10. pontján túl a tartósan beteg, 

a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, vagy más fogyatékos, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § c) pontja szerinti fiatal felnőtt. 

(5a) A családba fogadó gyám által a gyámság alatt álló gyermekre tekintettel igényelt támogatás 

megállapításánál kizárólag a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni, 



a gyermek jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozónak. 

(6) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani A kérelemhez csatolni kell a rendelet 6. §-ban foglaltakat, valamint a támogatás 

iránti igénylésben megadott indoklásban hivatkozott(ak) igazolása. 

17. § (1) Tárgyévben legfeljebb négy alkalommal nyújtható rendkívüli támogatás annak a 

háztartásnak, melynek tagjai közül senki nem vett igénybe települési támogatást. 

(2) Tárgyévben legfeljebb két alkalommal nyújtható rendkívüli támogatás annak a háztartásnak, 

melynek tagjai közül valakinek a 2. § (2) bekezdés aa) vagy ab) pontban meghatározott ellátási 

formára való jogosultsága három hónapot meg nem haladóan áll vagy állt fenn. 

(3) Tárgyévben legfeljebb egy alkalommal nyújtható rendkívüli támogatás annak a 

háztartásnak, melynek tagjai közül valakinek a 2. § (2) bekezdés aa) és ab) pontjaiban 

meghatározott ellátási formára való jogosultsága három hónapot meg nem haladóan áll vagy 

állt fenn. 

11. Temetési támogatás 

18. § (1) Temetési támogatás nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó 

volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.  

(2) A temetési támogatásra jogosult az 

a) a család, melyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 % -át; (99.750.-Ft)  

b) az egyedül élő személy, valamint az egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 480%-át (136.800.-Ft)  

(3) A támogatás összege 50.000.-Ft, azonban a Bizottság és a polgármester a rendkívüli 

élethelyzetbe került személyek vonatkozásában magasabb összegű támogatást állapíthat meg, 

legfeljebb 100.000.-Ft összegben. 

(4) A temetési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a temetési 

számla kiállításától számított 3 hónapon belül, vagy az elhunyt személy halálát követő 4 

hónapon belül lehet benyújtani. 

(5) A kérelemhez csatolni kell a rendelet 6. §-ban foglaltakon kívül:  

a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint  

b) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla másolatát. 

 

 



12. Szociális célú tűzifa támogatás 

19. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, 

rendelkezésére álló – közterületen kivágott vagy egyéb helyről származó – tüzelőnek való fából 

a készlet erejéig természetbeni juttatásként annak 

a) a háztartás, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft) vagy  

b) az egyedül élő személy, valamint az egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 480%-át. (136.800.-Ft) 

(2) Jogosultsági feltétel, hogy a kérelmező ingatlanának fűtése tűzifával, tüzelőnek való fával 

vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, melyről írásban nyilatkoznia kell. 

(3) A szociális célú tűzifa, tüzelőnek való fa mennyisége legalább 5 q (mázsa), de legfeljebb 20 

q (mázsa) háztartásonként.1  

(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát, illetve a tüzelőnek való fát nem értékesítheti, nem 

adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.  

(5) A döntést követő 10 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal térítésmentesen 

gondoskodik a tűzifa, tüzelőnek való fa kiszállításáról.  

(6) A tűzifa, tüzelőnek való fa átvételét a jogosult az erre rendszeresített átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. 

IV. Fejezet 

13. Egyéb támogatások 

20. § (1) A Bizottság rendkívüli települési támogatás keretében a rendkívüli élethelyzetre való 

tekintettel támogatást adhat annak a családnak, melyben  

a) a gyermek(ek) speciális ellátásához  

b) fejlesztésre szoruló gyermek(ek) ellátásához 

 

terjeszt elő kérelmet, amennyiben a rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. 

 

(1a) A Bizottság támogatást adhat rendkívüli települési támogatás keretében jövedelmi és 

vagyoni vizsgálattól eltekintve, annak a családnak, ahol a gyermek(ek) a 20. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan fejlesztésre szorulnak. 

 

(2) A támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A 

kérelemhez csatolni kell a rendelet 6. §-ban foglaltakon kívül 

 

 
1 Módosította a 3/2021. (I.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. február 1-től 



a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan, a fejlesztés szükségességét 

tartalmazó szakértői vélemény, valamint a fejlesztést nyújtó szervezet igazolását. 

(3) Az (1a) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan a gyermek fejlesztésének költségei 

csökkentése érdekében a támogatásra való jogosultság gyermekenként évente két alkalommal 

állapítható meg, melynek összege 50.000.-Ft/fél év gyermekenként. 

21. § Az Önkormányzat iskolai szünidőben, hétköznapokon, napi egyszeri étkezést biztosít 

azon gyermekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az 

iskolai szünidei étkezést a szülő igényli. 

 

22. § (1) A Polgármester egy egyszeri rendkívüli települési támogatásban (babacsomag) 

részesíti a családot újszülött gyermekére való tekintettel, jövedelemhatártól és vagyoni 

helyzettől függetlenül. A támogatás egyszeri összege 30.000.-Ft/gyerek.2 

 

(2) A rendkívüli települési támogatás (babacsomag) iránti kérelmet az erre rendszeresített 

formanyomtatványon a szükséges mellékletekkel együtt a gyermek születését követő 3 

hónapon belül lehet benyújtani.3 

 

23. § (1) A Bizottság vagy a polgármester havi rendszerességgel települési támogatást állapíthat 

meg az Szt. 45. § (7) bekezdése alapján a rendkívüli élethelyzetre való tekintettel. A támogatás 

havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (28.500.-

Ft) 

 

(1a) A jogosultat, ha a rendelet másként nem rendelkezik a havi rendszerességgel járó 

támogatás a kérelem benyújtásának hónapjának vagy a kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától maximum 6 hónapra állapítható meg.  

 

24. § (1) A Polgármester egy évben egy egyszeri támogatásban részesíti Tahitótfalu Község 

Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

70. életévüket betöltött lakosokat. 

 

(2) A támogatás összege és a személyes köszöntéssel együtt járó költségek az erre a célra 

szolgáló külön keretből kerülnek finanszírozásra. 

25. § (1) Az oktatási, nevelési intézmény javaslata alapján a Bizottság vagy a polgármester az 

oktatási, nevelési intézmény által szervezett táboroztatáshoz, kiránduláshoz támogatást 

nyújthat, ennek mértékét az eset összes körülményeinek mérlegelésével állapíthatja meg.  

V. Fejezet 

14. Méltányossági jogkör 

26. § (1) A Bizottság vagy a polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg 

létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került, vagy elemi kárt szenvedett családoknak 

jövedelemi és vagyoni helyzettől függetlenül. 

 
2 Módosította a 3/2021. (I.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. február 1-től 
3 Módosította a 3/2021. (I.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. február 1-től 



(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek vonatkozásában, 

azonnali kifizetéssel a polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot 

állapíthat meg személyenként legfeljebb 100.000.-Ft összegben. 

15. Köztemetés 

27. § (1) Az Szt. 48. § alapján a köztemetés elrendeléséről, a halálesetről való tudomásszerzést 

követő 21 napon belül – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - a Polgármester 

gondoskodik, az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. § (1) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 

(2) A köztemetés összege a helyben szokásos legolcsóbb hamvasztásos temetés költségét 

tartalmazza. 

(3) A Polgármester a köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes 

közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítésére kötelezi. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy 

hónapon belül kell bejelenteni. 

(3) Kérelemre, a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata alapján a köztemetés költségeinek 

megtérítését a Polgármester indokolt esetben teljesen vagy részben elengedheti, ha a teljes vagy 

részbeni megtérítés a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

28. § (1) A rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

kérelmek esetén is alkalmazni kell 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, a jegyző gondoskodik. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tahitótfalu Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a pénzbeli-és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 3/2015. (III.26.) rendelete. 

Tahitótfalu, 2020. február 13. 

      PH 

Dr Sajtos Sándor       Eőryné dr. Mezei Orsolya 

  polgármester             jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2020. február 14. napján kihirdetésre került. 

 

 

Eőryné Dr Mezei Orsolya 

jegyző 


