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Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 
4/2016. (VIII. 15.)sz. rendelete 

 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 
Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

I.  A rendelet célja, hatálya 

1. § E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza 

       - a helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások 

                       - formáit, 

                       - szervezetét, 

         - szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, 

         - a szociális ellátásokra való jogosultság  

                         - feltételeit, valamint  

                         - érvényesítésének részletes szabályait. 

2. § A rendelet területi hatálya Kosd Község Önkormányzatának illetékességére (közigazgatási területére) 
terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a község területén lakcímmel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(4) 
bekezdéseiben meghatározott személyi körre. 

II. Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ában meghatározott fogalom meghatározások az érvényesek. 

III. Eljárási szabályok 

4. § (1) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó általános eljárási szabályokat az Szt. 5-16. §-a határozza 
meg. 

        (2) A speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 

5. § Az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet Kosd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
kell benyújtani (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. A kérelem nyomtatvány a rendelet 1. számú 
mellékletét képezi. 

6. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett 
jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.  

7.§ (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással, bankszámla hiányában házipénztárból történik.                                                                           

8. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani. 

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani. 
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(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a határozat 
rendezi. 

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg 
az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. 

(5) A jelen rendelet által megállapított támogatásban részesülő köteles a  lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott ház és annak udvara, kertje a kerítéssel kívülről határos 
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatósága valamint higiénikus 
állapotának biztosítására, mely kötelezettséget a megállapító határozatban elő kell írni. 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az eseti települési létfenntartási támogatással, az 
eseti települési gyógyszertámogatással, az eseti települési támogatás elemi kár elhárításával, az eseti 
hátrányos helyzetű gyermek települési támogatásával; továbbá a rendszeres települési létfenntartási 
támogatással, a rendszeres települési lakásfenntartási támogatással és a köztemetéssel valamint az 
étkeztetéssel,  a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntéseket. 

(2) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 

IV. Ellátások 

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. 

11. § A pénzbeli települési támogatás formái: 

a) eseti települési támogatás: 

  aa) települési létfenntartási támogatás, 

  ab) települési gyógyszertámogatás, 

  ac) települési támogatás elemi kár elhárításához, 

  ad)hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása, 

  ae) tanévkezdési támogatás, 

  af) születési támogatás;  

 ag)  szépkorú személyek elismerése, 

b) rendszeres települési támogatás: 

    ba) települési létfenntartási támogatás, 

    bb) települési lakásfenntartási támogatás. 

c.) Természetben nyújtott szociális ellátás: 

ca) köztemetés, 

 cb) szünidei gyermekétkeztetés, 

cd) tűzifa juttatás. 
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Települési létfenntartási támogatás 

12. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve a családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, családos estén 130 %-át 
nem haladja meg. 

(2) Rendszeres települési létfenntartási támogatást meg lehet állapítani a 12. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeken túl: 

     a) annak az egyedülállónak, aki 500.000.-Ft-ot el nem érő vagyonnal rendelkezik, vagy 

     b) annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó vagyon értéke nem éri el a 300.000.-Ft-ot.              

(3) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartásra való rászorultságát. 

(4) A települési létfenntartási támogatás nyújtható eseti vagy rendszeres települési támogatás formájában. 

13. § (1) Eseti települési létfenntartási támogatást személyenként/családonként egy naptári évben maximum 
három alkalommal lehet adni.    

(2) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás 1.000 – 10.000.-Ft közötti 
összegben adható. 

14. § (1) A rendszeres települési létfenntartási támogatás összegét havonként azonos  összegben   kell 
megállapítani. 

(2) Rendszeres települési létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, de legalább 5 és maximum 12 
hónapra lehet megállapítani. 

(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési létfenntartási támogatás maximális összege 5.000.-Ft. 

(4) A rendszeres települési létfenntartási támogatást éven belül csak egyszer lehet megállapítani. 

Települési gyógyszertámogatás 

15. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a 
gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzd. 

(2) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, a kérelem beérkezését követő 8 
napon belül el kell bírálni. 

16. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet 
megállapítani. 

(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha 

          -  az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 200 %-át, 

          -  egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg, továbbá  

         -  a gyógyszerkiadásai, illetve a betegséghez kapcsolódó kiadásai  az öregségi nyugdíj 

         mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.               



4 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti kiadásokat a gyógyszertár által – előzetesen – kiállított irattal, vagy utólag 
számlával kell igazolni /a háziorvos, vagy szakorvos által felírt vényköteles recept alapján/. 

(4) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 8.000-Ft. 

Települési támogatás elemi kár elhárításához 

17. §(1)Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, aki a bekövetkezett elemi károk 
miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, 
talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár. 

(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 50.000.-Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben csak egyszer 
adható támogatás. 

(4 Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha 

a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és 
b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában levő és haszonélvezeti jogával bíró más, a 

lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és 
c) a kérelmezőnek és családjának nincs jelentős 1. 500.000.-Ft-ot elérő egyéb ingó és ingatlan vagyona  

és, 
d) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 

%-át nem haladja meg.   

(5) A Polgármesteri Hivatal kijelölt dolgozója a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel 
érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. 

(6) Az elemi kárra tekintettel igényelt kérelemről annak beérkezésétől számított 20 napon belül kell dönteni. 

(7) A támogatást megítélő határozatban 2 hónapos határidő megadásával a jogosultat kötelezni kell arra, 
hogy a támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról, a nevére szóló számlával elszámoljon. 

Hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása 

18. § (1) Hátrányos helyzetű gyermek települési támogatására jogosult az a személy, aki létfenntartását 
veszélyeztető élethelyzetbe került. A kérelemhez csatolni kell a gyermek hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetét megállapító jegyzői határozatot. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást igénylő kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének  140 %-át nem haladja meg. 

(3) A hátrányos helyzetű gyermek települési támogatását egy naptári évben maximum két alkalommal lehet 
megállapítani. 

(4) Az egy alkalommal megállapított támogatás maximális összege 10.000.-Ft. 

Települési lakásfenntartási támogatás 

19. §(1) Települési lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek 
jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át  és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
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(2) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.  

(3) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és 
gázfogyasztás,  és a tüzelőanyag ára. 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások 
elérik az egy főre jutó jövedelem 30 %-át. 

20. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres formában lehet nyújtani, legalább 6 és 
maximum 12 hónapra megállapítva. 

(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 10.000-
Ft. 

Tanévkezdési támogatás 

21. § (1)  A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatás illeti meg azt a gyermeket 
gondozó családot, egyedülálló szülőt, vagy a gyermek más törvényes képviselőjét, akinek gyermeke Kosd 
közigazgatási területén működő alapfokú nevelési-oktatási intézménybe beiratkozott általános iskolai tanuló 
vagy óvodás. 

(2) A tanévkezdési támogatás gyermekenkénti összege 2016/2017. tanévben: 

a) általános iskolai tanuló esetén  10.000.-Ft, 
b) óvodás esetén 5.000.-Ft. 

(3) A tanévkezdési támogatással kapcsolatos eljárásrend a Polgármester hatáskörébe tartozik. 

(4) A tanévkezdési támogatási jogosultság az általános iskola és az óvoda intézményvezetőinek 
kimutatása alapján kerül megállapításra. 

Születési támogatás 

22. § (1) Születési támogatásra jogosult a gyermek törvényes képviselője, ha a  szülő a gyermek születésekor 
legalább 1 éve állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a községben és a kérelem 
benyújtásakor életvitelszerűen Kosd község közigazgatási területén tartózkodik az újszülött gyermekkel. 

(2) A születési támogatás gyermekenkénti összege 50.000.-Ft. 
(3) A születési támogatás megállapításánál a jövedelmet nem kell vizsgálni. 
(4) A születési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a születési anyakönyvi kivonat másolatát és 

a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. 
(5) A születési támogatás iránti kérelmet 2016. évben a gyermek törvényes képviselője e rendelet 2. 

számú mellékletét képező nyomtatványon a gyermek születését követő kilenc hónapon belül 
nyújthatja be (ide értendők az elmúlt évi baba nap után született gyermekek). 

(6) A születési támogatás iránti ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe 
tartozik. 

Szépkorú személyek elismerése 

23. § (1) Az önkormányzat nevében a Polgármester köszönti a tárgyévben a 90, 95, 100., életévet betöltött, 
és a 100. életév betöltését követően évenként a Kosd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgárt. 

(2) A szépkorú személy  
a) 90. életévének betöltésekor 15.000.- Ft, 
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b) 95. életévének betöltésekor 20.000.-Ft, 
c) 100. életévének betöltésekor 25.000.-Ft és a 
d) 100. életévének betöltése után pedig a c) pontban meghatározott összeg évenként 1000.-Ft-al 

emelkedik. 
(3) A Polgármester hivatalból határozattal dönt a szépkorú személy részére megállapított támogatás 

összegéről, amely személyesen kerül kifizetésre, az emléklap átadásáról a jegyző 
közreműködésével gondoskodik. 

Természetben nyújtott szociális ellátás 

24. § (1)  A pénzbeli települési támogatást megállapító határozat kimondja, hogy a támogatás maximum 60 
százalékát lehet természetben nyújtani. A határozatnak rögzítenie kell a természetben nyújtott ellátás konkrét 
formáját. 

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a természetbeni ellátás formái a következők lehetnek: 

 a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy 

b) tankönyv-, tanszervásárlás, vagy 

c) Erzsébet utalvány, vagy 

d) a vásárlási utalvány, vagy 

e) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése, vagy 

f) tüzelő vásárlás. 

(4) A (3) bekezdés a), b), e), f) pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó 
intézménynek, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani. 

Köztemetés 

25.§ (1)  A természetben nyújtott szociális ellátás keretében az önkormányzat köztemetést biztosít. 

 A köztemetés a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség figyelembe vételével max. 120.000.-Ft. 
Kórházban történő elhalálozás esetén a hűtési díjat az önkormányzat max.20.000.-Ft összegben vállalja át. 

26. § E rendelet alkalmazásában az Szt. 48. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani a jogosultság 
feltételeit. 
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Szünidei gyermekétkeztetés 

27. § (1) Szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak az 1997. évi XXXI. törvény 21/C § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt gyermekeken kívül, a b) pontba tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  
gyermekek, akiknek a lakóhelye, bejelentett tartózkodási helye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Kosd 
községben van. 

(2) A települési önkormányzat ezen gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést a nyári 
szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon, az őszi, téli, és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon megszervezi és a szülő, törvényes 
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítja. 

(3) A nyári, őszi, téli és tavaszi szünet időtartamára vonatkozó gyermekétkeztetési igényt a szülő 
írásban nyújtja be az oktatási/nevelési intézménybe az e rendelet 3. számú mellékletét képező 
nyilatkozaton. 

Tűzifajuttatás szabályai 

28. § (1) Tűzifajuttatás természetbeni támogatásban részesülhet az a rászoruló, akinek jövedelmi és 
vagyoni helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakóterének fűtése, és a tűzifajuttatás nélkül 
lakóterét az emberi tartózkodásra alkalmas hőmérsékletre nem tudja felfűteni. 
(2) Jövedelmi helyzete alapján rászoruló az a háztartás, ahol 

a) a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át és 

b) a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik a Szt. 4. § (1) meghatározott fogalom szerinti 
vagyonnal, azzal, hogy annak együtt vagy külön-külön számított forgalmi értéke a 3 millió forintot 
meghaladja. 
(3) A juttatható tűzifa mennyiségének mértéke fűtési idényenként és háztartásonként legfeljebb 5 

m3. Ugyanazon lakásra vonatkozóan tűzifa támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a háztartásban élők számától. 

(4) A Polgármester dönt a tűzifára való jogosultságról, az eljárás jelzőrendszeres értesítés esetén 
hivatalból is lefolytatható. 

(5) Tűzifa beszerzéséről, elszállíttatásáról, felvágattatásáról és tárolásáról az önkormányzat 
gondoskodik. 

(6) Az önkormányzat képviselő-testülete külön határozatban rendelkezik a szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáson felüli többlet pénzforrás 
biztosításáról.   

(7) A tűzifajuttatás iránti kérelem e rendelet 4.sz. melléklete szerinti nyomtatványon minden év 
október 15-től, a következő év január 20-ig nyújtható be. 

Szociális alapszolgáltatások 

29. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében 

a) a tanyagondnoki szolgálat, 

b) az étkeztetés, 

c) a családsegítés, 

d) házi segítségnyújtás 
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  szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja. 

A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos szabályokról a képviselő-testület külön önkormányzati rendeletet 
alkot. 

(2) A szolgáltatás külön eljárás nélkül nyújtandó, ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes 
állapotba kerülését, vagy az ellátást rendkívüli időjárási helyzet indokolja. 

(3) Külön eljárásban akkor lehet ellátást nyújtani, ha az ellátást az érintettnek megállapították, de annak 
igénybevételével felhagyott, s ezt követő 2 hónapon belül ismét kéri és az ellátás nyújtásának feltételei 
továbbra is fennállnak. 

(4) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik: 

a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, 

b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond. 

Étkeztetés 

30. § (1) A Szt. 62. § (1) bekezdése határozza meg a jogosultak körét. 

(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 70. életévét. 

(3) Egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes 
biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést. 

(4) Fogyatékossága, pszichiátriai és szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi vélemények 
alapján a házi orvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri 
meleg étkeztetést.     

(5) Hajléktalansága miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha állandó lakóhellyel nem 
rendelkezik és tartózkodási helyként a népesség nyilvántartás adataiban településszintű (Kosd) lakcímmel 
rendelkezik, továbbá a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 

31. § Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, amelyet a képviselő-testület minden évben külön rendeletben 
határoz meg. 

32. § (1) az Önkormányzat az étkeztetést 

               - elvitellel vagy 

               - az étel házhoz szállításával biztosítja. 

(2) Az étkeztetés részletes szabályait az étkeztetés szakmai programja tartalmazza. 

Házi segítségnyújtás 

33. § A Szt. 63. § határozza meg a házi segítségnyújtás részletes szabályait. 

34. § A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, amelyet a képviselő-testület minden évben külön 
rendeletben határoz meg. 

35. § A házi segítségnyújtás részletes szabályait a házi segítségnyújtás szakmai programja tartalmazza. 
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Családsegítés 

36. § (1) Az Önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait (Szt. 64. §) Vác Város Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ (székhely: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.) működtetésével látja el. 

37. § (2) A Vác Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központ az egyén és a család számára nyújtott 
szolgáltatása térítésmentes. 

V. Egyéb rendelkezések 

38. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt., valamint a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

39. § A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: polgármester, jegyző, szociálpolitikai ügyintéző, háziorvos, 
védőnő, az intézmények vezetői és gyermekvédelmi felelősei, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
képviselője. 

VI. Záró rendelkezések 

40. § Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben 
meghatározott módon a jegyző gondoskodik.   

41. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kosd Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a   a települési támogatásról és  az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.12) számú 
rendelete. 

 

K o s d, 2016. augusztus 08. 

 

_____________________________     ____________________________ 

Kurdi Ferenc                                                                                   Dobosné dr. Varga Gabriella  
polgármester                                                             jegyző  h. 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

K o s d , 2016. augusztus 15. 

                                                                                                                        

                                                                                                                        Dobosné dr. Varga Gabriella 
                                                                                                                                        jegyző h.        


