
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

(a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015  (II.26.) rendeletekkel önkormányzati 

módosítva!) 

 

Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2013 (X.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által nyújtott egyes szociális ellátási formák szabályairól 

 
Foktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 134/E.§-ban, kapott felhatalmazás alapján – 

figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdésére – Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva - a következőket rendeli el: 

 

 

 

1.§1 

(1)Az e rendeletben meghatározott támogatások megállapítása iránti kérelmet e rendelet 1. számú 

melléklete szerinti nyomtatványon  kell benyújtani a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Foktői 

Kirendeltségéhez. 

2.)Ha az Szt. másképp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rend-

szeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónap, egyéb jövedelmeknél 

a benyújtást megelőző 3 hónap. 

(3)A vállalkozásból, őstermelői tevékenységből, vagy egyéb, munkáltatói jövedelemigazolással 

nem igazolható tevékenységből származó -  rendszeres vagy nem rendszeres – jövedelmet a Nemze-

ti Adó-és Vámhivatal által kiadott igazolással kell igazolni. 

(4)Nem fogadható be olyan jövedelemigazolás, amelyet a vállalkozó , vagy őstermelő saját maga, 

vagy hozzátartozója részére állított ki. Nem fogadható be továbbá olyan igazolás sem, amely az 

igazolás kiállítójának jövedelmét tartalmazza. Ezekben az esetben a jövedelmet a Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal által kiadott igazolással kell igazolni. 

 

      2.§2 

(1) A Képviselő-testület szociális rászorultságtól függően a jogosult részére 

a) települési támogatást, 

aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez , 

b) rendkívüli települési támogatást állapíthat meg. 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt hatáskörök gyakorlását a 

polgármesterre ruházza át.” 

 

 

       

„Települési támogatás 3 

3.§ 
 

                                                           
1 módosította az 5/2015(II.26.)  önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. március 1-től. 
2 módosította az  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. március 1-től 
3 módosította az 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. március 1-től. 

 



(1) A képviselő-testület a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 

nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, 

gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj, tüzelőanyag költség) viselé-

séhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást 

nyújt. 

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme 

a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek 150 %-át, 

b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, nem 

haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona. 

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától. 

(4) A lakhatási támogatás havi összege 4.000 Ft. 

(5) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamato-

san lehet benyújtani és évente meg kell újítani. 

(6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell be-

nyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell 

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a kérelemnyomtatványban szereplő va-

gyonnyilatkozatát, 

b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést, 

c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási 

szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi 

azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát. 

(7) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi díjak egy 

részének, illetve egészének kérelmező helyett történő fizetése) illetve pénzbeli ellátásként havi rendsze-

rességgel kell nyújtani. 

 

 Rendkívüli települési támogatás4 

4.§. 
 

(1) Rendkívüli települési támogatásra azon személy jogosult, aki a létfenntartását veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, 

és önmaga illetve családja létfenntartásáról nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként keletkező 

többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul. 

 

 

(2) Rendkívüli települési támogatás azon rászorulók részére biztosítható – a (7) bekezdésben 

szereplő támogatás kivételével -, akiknek  

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

250 %-át. 
 

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen: 

  a) a családot ért elemi kár, egyéb családi tragédia bekövetkezése, 

                 b) váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatti jelentős jövedelem-kiesés, 

  c) gyermek védelembe vételére kerül sor a család anyagi körülményei miatt.  

 

(4) Létfenntartási gondnak tekintendő különösen: 

a) elhunyt hozzátartozó temetési költségeinek viselése, 

b) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, 

c) a megfelelő élelmezés, ruházkodás hiánya,  

                                                           
4 Módosította a 2015. (II.26.)  önkormányzati rendelet . Hatályos 2015.március 1-től. 

 



d) ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv utazási 

bérlet megvásárlására, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez, 

e) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe 

helyezésének anyagi terhe,  

f) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos (három hónapnál hosszabb 

időtartamú) 5.000.- Ft-ot meghaladó gyógyszer szükséglete. 

 

(5) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 75 %-áig állapítható meg. 

(6) A (2) bekezdésben előírt jövedelmi feltételtől a (3) bekezdésben foglalt élethelyzetek esetében el 

lehet tekinteni, és a rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig állapítható meg. 

(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

rendkívüli települési támogatás összege: 20.000,- Ft. A támogatást a halotti anyakönyvi kivonat 

kiállítását követő 90 napon belül lehet igényelni, a halotti anyakönyvi kivonat ill. a temetés 

költségeiről bemutatott számla ellenében, amennyiben a helyben lakó temettető egy főre jutó 

jövedelme 400%-ot nem haladja meg.   

(8) A rendkívüli települési támogatás készpénzben, természetben, vagy egyszerre mindkét formában 

is biztosítható. 

(9) A természetbeni támogatást a kérelmező szükséglete szerint 

a.) é

élelmiszer vásárlási utalvány, 

b.) 
közüzemi díj, 

c.) g

gyógyszertámogatás 

d.) t

tüzelőanyag formájában kell nyújtani. 

 

Szociális célú terménytámogatás 

 

5.§5 

 

(1)Amennyiben az Önkormányzat által megtermelt javakat a napköziotthonos konyha nem használja fel, 

az így keletkező terménytöbblet természetbeni juttatásként történő kiosztásáról – előzetes igényfelmérés 

alapján a készlet erejéig - a polgármester dönt. Ezen természetbeni juttatást elsősorban  

a)lakásfenntartási támogatásban, vagy 

b)havi 100.000,-Ft-ot meg nem haladó összegű nyugellátásban vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátásban részesülő részére kell megítélni. 

 

 

  

  

6.§.6 

 

 

7.§.7 

                                                           
5 Módosította a2015.(II.26.)  önkormányzati  rendelet . Hatályos 2015.március 1-től. 
6 Hatályát vesztette:2015. március 1-től a  2015.(II.26.) önkormányzati rendelettel.  
7 Hatályát vesztette: 2015. március 1-től  a 2015.(II.26.) önkormányzati rendelettel. 

 



8.§.8 

 

9.§.9 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

      10.§. 

 

Az Önkormányzat illetékességi területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-

ló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Kis- D 

unamenti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el. 

Önkormányzati szemétszállítási díj kedvezmény10 

11/A.§. 

(1) Foktő Község Önkormányzata – függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, saját 

költségvetése terhére, - önkormányzati szemétszállítási díj kedvezményben részesíti a foktői 

állandó lakóhellyel rendelkező személyeket, az általa lakott ingatlanra vonatkozóan, a legfeljebb 1 

darab 120 literes hulladékgyűjtő edény hulladékszállítási és kezelési díjának megfelelő összegben.  

(2) Az önkormányzati kedvezmény megállapítása az (1) bekezdésben foglalt személyek részére, 

kérelem és jövedelemigazolások benyújtása nélkül, hivatalból történik és az adott költségvetési 

évre szól. 

(3) A támogatás összegét az önkormányzat közvetlenül a szolgáltató részére fizeti meg. 

 

 

Önkormányzati karácsonyi támogatás11 

 

11/B.§ 

(1) Foktő Község Önkormányzata – függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, a ka-

rácsonyi ünnepeket megelőzően, saját költségvetése terhére, önkormányzati támogatásban ré-

szesítheti a foktői lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő háztartásokat. 

(2) A karácsonyi önkormányzati támogatás 2014. évi összege 5.000 Ft/háztartás. 2014. évet köve-

tően a támogatások összege, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott 

összeg. 

(3) Minden háztartás csak egyszer jogosult a támogatásra, függetlenül a háztartásban élők számá-

tól.  

(4) Az önkormányzati támogatás megállapítása az (1) bekezdésben foglalt háztartások részére, 

kérelem és jövedelemigazolások benyújtása nélkül, hivatalból történik. 

 

                                                           
8 Hatályát vesztette:2015. március 1-től a 2015. (II.26) önkormányzati rendelettel. 
9 Hatályát vesztette: 2015. március 1-től a 2015. (II.26.) önkormányzati rendelettel.  
10 Kiegészítette a 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. január 1-től. 
11 Kiegészítette a 19/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. december 20-tól. 



12.§. Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet 2015. március 1-én  lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ezzel együtt hatályát 

 vesztette a 8/2013.(X.14.) önkormányzati rendelet 6-9- §-a. 

 

 

Foktő, 2015. február 25. 

  ................................   ..................................... 

 Bakai Károly Tóth Zoltán 

 polgármester aljegyző 

 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2015. február 27. napján.  

 

 

 

 Bakai Károly Tóth Zoltán 

 polgármester aljegyző 

 

 


