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Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról 

 

 

Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. 

§-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdéseiben, 

48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § A települési támogatás iránti kérelmet a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 

Papkeszi Kirendeltségéhez kell benyújtani hivatali időben személyesen, vagy postai úton, 

melyhez az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány használható. 

 

2. § (1) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell családja – a lakásfenntartási támogatás esetében 

háztartása – jövedelmi viszonyairól és igazolnia kell azokat. A jövedelemszámításnál 

irányadó időszakként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottakat kell tekinteni. 

(2) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az 

eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány 

elkészítésével ellenőrizhető. 

(3) A vagyon meghatározására a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja az irányadó. 

 

3. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére való kötelezés 

esetében engedélyezhető: 

a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, vagy családjában - a 

lakásfenntartási támogatás esetében háztartásában - az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy 

b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy családjában - a 

lakásfenntartási támogatás esetében háztartásában - az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy 

c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy családjában - a lakásfenntartási 

támogatás esetében háztartásában - az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a csökkentés mértéke nem haladhatja meg a 

fizetési kötelezettség 60 %-át. 
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4. § A szociális ellátások folyósítása: 

a) házi pénztárból történő kifizetéssel, vagy 

b) a kérelmező lakcímére utalással vagy 

c) a kérelmező bankszámlájára utalással vagy 

d) az érintett szolgáltató számlájára történő utalással 

történik. 

 

5. § 1A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapításával, megszüntetésével, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás visszafizetésre kötelezéssel és a 

visszafizetésre kötelezés csökkentésével, elengedésével, vagy annak részletekben történő 

engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban – az 5/A §-ban meghatározott ellátások 

kivételével – hatáskörét a Képviselő-testület átruházza a Polgármesterre. 

 

 

2. Rendszeres települési támogatások 

 

6. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

%-át, egyedül élő személy esetén a 200 %-át, feltéve hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem 

rendelkeznek. 

(2) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődően 

egy év időtartamra kell megállapítani. 

(3) 2A lakásfenntartási támogatás összege 4.000 Ft/hó. 

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

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(5) A lakásfenntartási támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a 

jogosultság megszűnését megelőző egy hónapban nyújtható be. 

(6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a 

lakáshasználat jogcíméről. 

(7) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, vagy a 

támogatással érintett ingatlanból kiköltözik, a lakcímváltozás vagy a kiköltözés hónapjára 

járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell 

szüntetni. 

(8)A lakásfenntartási támogatásban részesülő személy halála esetén 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 hónapját követő hónap utolsó napjáig. 

 

7. § (1) Gyógyszertámogatás címén negyedévenként települési támogatásra jogosult az a 

közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 

%-át, egyedül élő személy esetén a 250 %-át, feltéve hogy az igazolt havi rendszeres 

vényköteles gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-

át meghaladja. 

 
1 módosította a 7/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 26. 
2 módosította a 7/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. január 1, 
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(2) A gyógyszertámogatást naptári évre kell megállapítani. 

(3) A gyógyszertámogatás összege negyedévenként 6.000 Ft, feltéve, hogy a kérelem március 

31-ig benyújtásra kerül. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időpont után benyújtott kérelem esetében az év 

hátralévő részében esedékes negyedévi támogatás illeti meg a jogosultat. 

(5) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett 

vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását. 

(6) A gyógyszertámogatást első alkalommal a kérelem benyújtását követően, majd a 

következő negyedév középső hónapjában kell folyósítani. 

(7) A gyógyszertámogatás folyósítását a jogosult halála esetén meg kell szüntetni. 

 

 

3. Rendkívüli települési támogatások 

 

8. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában: 

a) legfeljebb 4 személy él és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, vagy 

b) 4-nél több személy él és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. 

(2) Egyedül élő személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 160 %-át. 

(3) A települési támogatás összege 

a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-nál és nem lehet több az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-nál,vagy 

b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként nem lehet kevesebb az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25%-nál. 

(4) Települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb 4 alkalommal 

lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző támogatás megállapítása óta 90 nap eltelt. 

(5) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában: 

a) egyféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben meghatározott 

támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani, vagy 

b) kétféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben meghatározott 

támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal lehet megállapítani, vagy 

c) háromféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben meghatározott 

támogatást nem lehet megállapítani. 

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában rendszeres ellátásnak minősül: 

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a lakásfenntartási támogatás és  

c) a gyógyszertámogatás. 

(7) Az (1)-(2) és a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy alkalommal, legfeljebb 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meg nem haladó települési támogatást 

lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő. 
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(8) A (7) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek 

minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan: 

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy 

egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy 

b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, 

szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy 

c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás 

halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy 

d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának 

elhúzódása miatt késik. 

(9) Tartósan beteg az a személy, aki előre láthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban 

állandó ápolást, gondozást igényel.  

(10) A családgondozó javaslatára, maximum 5.000.- Ft tartós élelmiszer és gyógyszer 

vásárlásához támogatás adható azon családok részére, ahol a kiskorú ellátásáról 

gondoskodnak és rövidtávon, önhibájukon kívül képtelenek a kiskorú élelmezését, 

gyógyításához szükséges gyógyszert biztosítani. 

 

8/A. §3 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetési helyzetének 

figyelembevételével normatív települési támogatást állapíthat meg: 

a) a Papkeszi lakóhelyű és életvitelszerűen a településen élő 65 év feletti személyek, vagy 

b) a Papkeszi lakóhelyű és életvitelszerűen a településen élő gyermekek, vagy 

c) a Papkeszin bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a „Vadrózsa” 

Napköziotthonos Tagóvodába járó gyermekek, vagy 

d) a Papkeszin bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és Bocskai István 

Református Általános Iskolában tanuló gyermekek részére. 

 

(2) A normatív települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában állapítható 

meg. 

(3) A Képviselő-testület a normatív települési támogatás megállapításáról az éves költségvetés 

I-III. negyedévi teljesítésének elfogadását követően dönthet.  

(4) A településen életvitelszerűen élőnek kell tekinteni a 10. § (5) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek megfelelő személyeket. 

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú. 

8/B. §4, 5  

 

 
3 megállapította a 7/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. november 26. 
4 megállapította a 2/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. március 19. 
5 hatályát vesztette 2020. június 28-án. 
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9. § (1) Települési támogatást kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor – temetési 

támogatás – az eltemettetőnek, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élők esetében 

350 %-át. 

(2)6 A temetési támogatás összege 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékáig, egyedül élő jogosult 

esetében 250 százalékáig: 30.000 Ft, vagy  

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékáig, egyedül élő jogosult 

esetében 350 százalékáig: 25.000 Ft. 

 (3) A temetési támogatás iránti kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül kell benyújtani, 

a határidő jogvesztő. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési költségről 

a támogatást igénylő vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított 

számla eredeti példányát, és a 2. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat. 

(5) Nem állapítható meg települési támogatás az eltemettetőnek, ha az elhunyt olyan 

életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az eltemettető, és a biztosítás 

összege meghaladja a temetés költségét. 

 

10. § (1) Települési támogatást kell megállapítani gyermek születésekor – szülési támogatás – 

a Papkeszi községben lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a Papkeszi község 

közigazgatási területén élő szülőanya részére. 

(2) 7A szülési támogatás összege gyermekenként 30.000 Ft. 

(3) A szülési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 30 napon belül kell 

benyújtani, a határidő jogvesztő. 

(4) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyagkönyvi kivonatát és a lakcímét igazoló 

hatósági bizonyítványát. 

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor tekinthető életvitelszerűen a településen élőnek a 

szülőanya, ha 

a) életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, 

illetve ide tér haza), és 

b) ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, 

főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és 

c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és 

d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és 

e) amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, 

közműszolgáltatóknál. 

 

10/A. §8 (1) Települési támogatást kell megállapítani a Papkeszi községben lakóhellyel 

rendelkező, életvitelszerűen a Papkeszi község közigazgatási területén élő gyermek szülője, 

vagy más törvényes képviselője részére, ha újszülött gyermeke részére a rotavírus elleni 

védőoltást beadatja. 

 
6 módosította a 7/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. január 1. 
7 módosította a 7/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. január 1. 
8 megállapította a 7/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 1. 
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(2) A szülő abban az esetben jogosult a támogatásra, ha gyermeke részére az első védőoltást 

megvásárolta, és annak beadását a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolja. Igazolásként 

elfogadható a gyermek oltási könyvébe szereplő hivatalos bejegyzés is. 

(3) A támogatás összege – a második védőoltás megvásárlásához – 20.000 Ft.  

(4) A védőoltás támogatása iránti kérelmet az első védőoltás beadását követő 20 napon belül 

kell benyújtani.  

(5) A kérelemhez csatolni kell a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványát és az oltás 

beadásának (2) bekezdésben meghatározottak szerinti igazolását.  

(6) A településen életvitelszerűen élőnek kell tekinteni a 10. § (5) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek megfelelő személyeket. 

 

11. § A hamvasztásos köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az 

eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell: 

a) részben, ha 

aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 

%-át nem haladja meg, vagy 

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 160 %-át nem haladja meg, vagy 

b) egészében, ha három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik és családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 

 

12. § (1) Az önkormányzat a helyettes szülői feladat ellátására megállapodást köt a helyettes 

szülői feladatot vállaló személlyel. 

(2) Az ellátást a szülő, vagy a törvényes képviselő egészségügyi körülményei, indokolt 

távolléte vagy más akadályoztatása esetén kérheti. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a szülő, vagy a törvényes képviselő térítési 

díjat köteles fizetni. 

(4) A térítési díj összege ellátott gyermekenként 500.- Ft/nap. 

(5) Mentesül a (4) bekezdésben meghatározott térítési díj fizetése alól a helyettes szülői ellátást 

igénybevevő, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 

27/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. 

 

Ráczkevi Lajos        Dr. Takács László 

polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: Papkeszi, 2015. február 26. 

 

 

Dr. Takács László 

                 jegyző 


