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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 ....../2017. (... ...) önkormányzati rendelete  

 
a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 45. §-ban 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. 

 
1.§ A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 13/A § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Rendszeres lakásfenntartási támogatás állapítható meg azon személyek/családok részére, akik 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 
29/2009.(IX.30.) számú rendelet (továbbiakban: lakásrendelet) alapján készült lakásigénylési 
névjegyzéken szerepelnek és a lakásrendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer 
alapján megállapított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 150 pontot.” 
 
2.§ A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 13/A § (4) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Amennyiben a támogatást az (1) bekezdés alapján megállapítják és a lakásrendelet 2. számú 
mellékletében foglalt szempontrendszer alapján megállapított pontszám eléri, vagy meghaladja a 
180 pontot, a támogatás havi összegét 5 000 ft-tal ki kell egészíteni.” 

 
3.§ A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet a következő 

26.§-sal egészül ki. 
 
„E rendeletnek a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2017. (…….) rendelettel (továbbiakban: Módr.) módosított 13/A § (1) 
bekezdését a Módr. hatályba lépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.” 
 
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

  
 
 

Kelt: Pásztó, 2017. január 23. 
 

 
 

  
……………………………………….. 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 

……………………………………….. 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete  

 
a települési támogatásról 

 (egységes szerkezetben) 

 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 45. §-ban 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. 

 
 

I. Fejezet 
 

Általános szabályok  
1. A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Pásztó Város illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó személyekre. 
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését. 
 

 
2. Hatáskörök rendezése 

 
2. § 

 
A hatáskör címzettje a Képviselő-testület, mely hatáskörét átruházza az alábbiak szerint: 
 
 a) a jegyző átruházott hatáskörébe tartozik a rendszeres települési támogatás megállapítása. 
 b) Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik: 
  ba) a rendkívüli létfenntartási támogatás,  
  bb) a gyermeknevelési támogatás,  
 megállapítása. 
 
 c) a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik: 

ca) a temetési támogatás megállapítása, 
cb) a gyógyszertámogatás megállapítása, 

 cc) azonnali intézkedést igénylő esetben a rendkívüli települési támogatás 
megállapítása, 
 cd) a köztemetés elrendelése. 
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3. Eljárási szabályok 
 

3. § 
 
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg. 
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva 
kerülnek meghatározásra. 
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint 
kell alkalmazni. 
(4) Az eljárást: 
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy 
b) hivatalból lehet 
megindítani. 
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – 
igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. 
(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 
vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon 
szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre 
vonatkozóan kell kitölteni. 
(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől 
számított 8 munkanapon belül meg kell tenni. 
(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell 
megindítani. 
(9) A pénzbeli, természetbeni támogatási formák igénybevételére irányuló kérelmeket a Pásztói 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán (továbbiakban: Igazgatási és Szociális 
Osztály) lehet benyújtani. 
 

4. § 
 
(1)A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban 
feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia. 
 
(2) A kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok, tények valódisága az eljárás során, 
szükség esetén, az alábbiakkal ellenőrizhető: 

a) környezettanulmány elkészítése, a kérelmező által megadott tartózkodási helyen, 
b) az ügyintéző megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 
helyi gépjármű-nyilvántartót, jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt, 
c) munkanélküli státusz az illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 
(továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség) határozatával igazolható, 
d) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj 
megállapítása, vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell 
bizonyítani, amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek, az erről szóló 
nyilatkozat is elfogadható, 
e) 16. életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással 
igazolható, 
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(3) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetén a Szt. 17. §-ában foglaltak 
szerint kell eljárni. 
(4) Havonta rendszeresen folyósított pénzellátás esetén, a támogatásban részesülő a támogatás 
alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az 
Igazgatási és Szociális Osztályon. 
(5) Amennyiben vélelmezhető, hogy a támogatás alapjául szolgáló körülményekben változás 
következett be, hivatalból felülvizsgálatot kell indítani. 
 

5. § 
 
(1) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása utalással történik. 
Rendkívül indokolt esetben a pénzbeli ellátás készpénzben, pénztárból kifizethető. 
(2) Közös háztartásban élő családtagok külön-külön nem részesülhetnek települési támogatásban. 
(3) Egy családban egyféle rendszeres települési támogatás állapítható meg. 
 

6. § 
 
(1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 
(2) Az rendkívüli pénzbeli települési támogatásokat a határozat meghozatalát követő 5 napon belül 
kell folyósítani.  
(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a 
vonatkozó 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. 

 
 

II. Fejezet 
 

Pénzbeli támogatások 
 

7. § 
 
Pénzbeli települési támogatás formái: 
 
(1) rendszeres települési támogatás: 

a) rendszeres létfenntartási támogatás, 
b) rendszeres lakásfenntartási támogatás. 

 
(2) rendkívüli települési támogatás: 

a) rendkívüli létfenntartási támogatás, 
b) gyermeknevelési támogatás, 
c) gyógyszertámogatás 
d) temetési támogatás. 

 
 

Rendszeres települési támogatás 
1. Rendszeres létfenntartási támogatás 

 
8. § 
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Rendszeres létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át nem haladja meg és vagyona nincs. 
 
 

9. § 
 
(1) A rendszeres létfenntartási támogatás összegét havonként azonos összegben kell megállapítani. 
(2) Rendszeres létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, legalább 3, de maximum 12 hónapra 
lehet megállapítani.  

(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres létfenntartási támogatás összege 
a) 8000 ft., ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 60 %-át 
b) 12000 ft., ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 45 %-át. 
c) 16000 ft., ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 30 %-át. 

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

10. § 
 
(1) Nem állapítható meg rendszeres létfenntartási támogatás annak a személynek,  

a) aki aktív korúak ellátására szerzett jogosultságot, 
b) aki álláskeresési támogatást kap, 
c) aki képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, 
d) aki köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat, 
e) aki katonai szolgálatot teljesít, 
f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt, 
g) a szankcionált időszak alatt, akinek aktív korúak ellátására szerzett jogosultságát 
szankcióval megszüntették,  

(2) Meg kell szüntetni a rendszeres létfenntartási támogatást annak a személynek, akire 
vonatkozóan az (1) bekezdés szerinti körülmények valamelyike bekövetkezik. 
 

2. Rendszeres lakásfenntartási támogatás 
 

11. § 
 

A rendszeres lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez, így különösen a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-
szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag 
költségeihez nyújtott hozzájárulás.  

12. § 

Rendszeres lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek 
összegének hányadosával. 
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13. § 

(1) A rendszeres lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(2)Ha a háztartás 
a) (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
b) (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(3) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt 
- él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(4) A rendszeres lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. 

(5) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 Ft. 

(6) A rendszeres lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 
minden további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

(7) A rendszeres lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50%-át, 
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve 
kell meghatározni. 
 
A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 
TM = 0,3- 

J-0,5 NYM 
───── 

 
x 0,15,  

    NYM   
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ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni. 
(8) A rendszeres lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 

 
13/A. §1 

 
(1)2 Rendszeres lakásfenntartási támogatás állapítható meg azon személyek/családok részére, akik 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 
29/2009.(IX.30.) számú rendelet (továbbiakban: lakásrendelet) alapján készült lakásigénylési 
névjegyzéken szerepelnek és a lakásrendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer 
alapján megállapított pontszám eléri, vagy meghaladja a 150 pontot. 
 (2) Az e § alapján megállapított lakásfenntartási támogatás esetében a 13. § (4)-(7) bekezdéseiben 
foglaltakat nem kell alkalmazni. 
(3) A támogatás havi összege 15 000 ft. 
(4)3 Amennyiben a támogatást az (1) bekezdés alapján megállapítják és a lakásrendelet 2. számú 
mellékletében foglalt szempontrendszer alapján megállapított pontszám eléri, vagy meghaladja a 
180 pontot, a támogatás havi összegét 5 000 ft-tal ki kell egészíteni. 
 (5) Meg kell szüntetni az e § szerinti támogatás folyósítását,  

a) a lakásigénylés alapján megkötött lakásbérleti szerződés megkötésének napja szerinti 
hónap utolsó napjával, 
b) amennyiben a támogatásban részesülőt törlik a lakásigénylési névjegyzékről, a törlés 
napja szerinti hónap utolsó napjával.” 

 
14. § 

 
(1) Rendszeres lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 
 
 

 Rendkívüli települési támogatás

1 Megállapította a 20/2015.(X.2.)  önk.rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. X. 3-tól 
2 Módosította a …./2017.(…….)  önk.rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. …... -tól 
3 Módosította a …./2017.(…….)  önk.rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. …... -tól 

 
15. § 

 
(1) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható, 
feltéve, hogy a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 130 %-
át, egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg és a Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik.” 
 
 (2) Egyedi méltányosságot alkalmazhat a polgármester, ha a családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg. Ha a családban haláleset 
történt és az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem 
haladja meg, az Intézményirányítási és Szociális Bizottság egyedi méltányosságot alkalmazhat.  
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(3) Az rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy annak a személynek, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, melyet önerőből vagy családja, 
szűkebb környezete, illetve a szociális ellátórendszer nyújtotta egyéb lehetőségekkel megoldani 
nem képes jövedelemtől és vagyoni helyzettől függetlenül évente egy alkalommal rendkívüli 
települési támogatás állapítható meg. 
  
(4) Az rendkívüli települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában (Pl: 
élelmiszercsomag, közüzemi díj tartozás közvetlen átutalása a szolgáltató szervezet felé, tüzifa) 
lehet megállapítani. 
 

16. § 
 

1. Rendkívüli létfenntartási támogatás 
 

Rendkívüli létfenntartási támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a 15. § (1) bekezdésben 
foglalt feltételek fennállnak és a kérelmező krízishelyzetbe került.  
Krízishelyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmező vagy családtagja 

a) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot halmozott fel (tartozás igazolásával), 
b) közüzemi szolgáltató által kiállított számlát nem tudja megfizetni (számla bemutatásával), 
c) munkanélkülivé vált (igazolt álláskeresési támogatásra való jogosultság, vagy az állami 
foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló okirattal) vagy 
d) kötelező iskoláztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni 
(közoktatási intézmény igazolása alapján). 

 
 

17. § 
 

2. Gyermeknevelési támogatás 
 
Gyermeknevelési támogatásra jogosult a gyermek törvényes képviselője és a fiatal felnőtt 
rászorultságára tekintettel, ha a 15. § (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, és aki 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került. 
 
 

18. § 
 

3. Gyógyszertámogatás 
 
(1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a 
gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzd. 
(2) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 5 napon belül el kell 
bírálni. 
 

19. § 
 
(1) Gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha  

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem haladja meg, és 
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b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását 
megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-át 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni. 
 
 
 
 
 
 

20. § 
 

4. Temetési támogatás 
 
(1) Temetési támogatás nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik: 

a) ha nem volt köteles az eltemettetésről gondoskodni, 
      b) ha köteles volt, csak akkor jogosult, ha a kérelmező családjában élők egy főre jutó nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. 
 
(2) Nem állapítható meg temetési támogatás, 

a) ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és hozzátartozója jogosult a biztosítási 
összeg felvételére, 
b) amennyiben a kérelmező az elhalt személlyel tartási, életjáradéki, vagy öröklési 
szerződést kötött. 

 
(3) A temetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a rendelet 5. § (2) bekezdésében 
foglaltakon túl  

a) a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére 
kiállított számla eredeti példányát, 
b) ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes 
önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidőben be kell mutatni az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatát is. 
c) a kérelmező nyilatkozatát az elhunyt személy életbiztosításával kapcsolatban. 

 
(4) A temetési számlát a kérelmezőnek vissza kell adni, amire a megállapított segély összegét rá 
kell vezetni. 
 

21. § 
 
 (1) Éves viszonylatban az rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg  

a) rendkívüli létfenntartási támogatás esetében az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át, 
rendszeres szociális pénzellátásban részesülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 40 %-
át, 
b) gyermeknevelési támogatás esetében:  

ba) az egy gyermekes család és várandós anya esetén az öregségi nyugdíjminimum 
80 %-át, rendszeres szociális pénzellátásban részesülők esetében az öregségi 
nyugdíjminimum 60 %-át 

bb) a kettő gyermekes család esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át, 
rendszeres szociális pénzellátásban részesülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 
80 %-át 
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bc) a három vagy több gyermekes család esetén az öregségi nyugdíjminimum 130 %-
át. rendszeres szociális pénzellátásban részesülők esetében az öregségi 
nyugdíjminimum 100 %-át 

 c) gyógyszertámogatás esetében az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át, rendszeres szociális 
pénzellátásban részesülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 40 %-át, 
 
(2) A temetési támogatás összege a nyugdíjminimum 75 %-a. 
 
 
 
(3) E paragrafus alkalmazásában rendszeres szociális pénzbeli ellátás: 

a) aktív korúak ellátása, 
b) rendszeres létfenntartási támogatás 
b) rendszeres lakásfenntartási támogatás,  
c) időskorúak járadéka, 
d) ápolási díj.  

 
 

III. Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

22. § 
 
(1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat 
nyújtja: 
a) köztemetés 
b) amennyiben az ügyfél azt természetben kéri: 
 ba) az rendkívüli létfenntartási támogatás, 

bb) a gyermeknevelési támogatás, 
 bc) a gyógyszertámogatás 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást megállapító határozatban rögzíteni kell a 
természetben nyújtott ellátás konkrét formáját. 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a természetbeni ellátás formái a következők lehetnek: 

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy 
b) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy 
c) Erzsébet utalvány, vagy 
d) élelmiszer vásárlás, vagy 
e) anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy 
f) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése, vagy 
g) tüzelő vásárlás. 

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

23. § 
Köztemetés 

 
(1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb 

összegben megállapítani. 
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(2) A köztemetés megszervezése, lebonyolítása esetén biztosítani kell, hogy a temetés színvonala ne 
térjen el kedvezőtlen irányban a helyben szokásos legegyszerűbb temetkezési szolgáltatás 
színvonalától, az elhunyt a végső tisztességet megkapja. 
(3) Köztemetés esetén, ha az elhunyt vallása ismert, az illetékes egyház is megkereshető a közös 

eltemettetés biztosítása érdekében. 
 
 
 
 

24. § 
Egyéb rendelkezések 

 
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal tagjainak minősülnek: 

a) Pásztó Város Polgármestere 
b) Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke 
c) Pásztói Gondozási Központ vezetője 
d) Katolikus Karitasz Városi Csoportja képviselője 
e) Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete képviselője 
f) Vakok és Gyengénlátók Helyi Szervezete képviselője 
g) Pásztó Őszirózsa Nyugdíjas Klub képviselője 
h) Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja    
 

 
IV. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
25. § 

 
(1) E rendelet 2015. év március 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2014. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet. 
 

26.§4 
 
„E rendeletnek a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2017. (…….) rendelettel (továbbiakban: Módr.) módosított 13/A § (1) 
bekezdését a Módr. hatályba lépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.” 
 
 
Kelt: Pásztó, 2015. február 27. 
 
 

……………………………………….. 
Dömsödi Gábor 

polgármester 
 

……………………………………….. 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 

4 Megállapította a …../2017.(…...)  önk.rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. ……….-tól 
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Általános indokolás: 
 
 
Szociális támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  
 
 
A Képviselő-testület 2015. őszén módosította a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) számú 
rendeletét, mely által a szociális bérlakást igénylő családok/személyek egy magasabb összegű 
rendszeres ellátáshoz juthattak. 
Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy az igénylők száma ugrásszerűen megnövekedett, 
amit a támogatási rendszer előreláthatólag nem fog elbírni. Ezért indokolt a támogatási feltételek 
szigorítása.  
 
 
Részletes indokolás: 
 
1.§ 
  
A hatályos, 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet 13/A § (1) bekezdése módosul, mely alapján 
a hatályos lakásrendeletünk szerinti lakásigénylők listájára került családok közül a 150 és a feletti 
pontszámot elérő családok részesülhetnek magasabb összegű lakásfenntartási támogatásban. 
 
2.§ 
 
A hatályos lakásrendeletünk szerinti lakásigénylők listájára került családok közül a 180 és a feletti 
pontszámot elérő családok részesülhetnek 5000,- ft. kiegészítő támogatásban. 
 
3.§  
 
Az 1. §-ban meghatározott módosítás alkalmazását a módosítást követő támogatásokra való 
szűkítését írja elő. 
 
4.§ 
 
A hatályba lépés időpontját rögzíti. 
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Előzetes hatástanulmány 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                            a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet igazodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban foglalt szabályozásához. 
 

Költségvetési hatása: A költségvetésünkben szereplő szociális célú előirányzat módosítására nincs 
szükség. 
 

A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezet és egészségi következményei nincsenek. 
 

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A jogszabály az eddigiektől minimálisan eltérő adminisztratív terheket ró a végrehajtókra. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet megalkotására törvény kötelez. A rendelet fenti célú módosítására az önkormányzatnak 
nincs kötelezettsége. A módosítást a tapasztalatok indokolják. 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
 
 
Pásztó, 2017. január 23. 
 
 
 
        Bartus László 
                   osztályvezető 
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