előterjesztés melléklete
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2006 (II. 24.)
önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által
szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak
végrehajtásáról
Tehetséges tanulók támogatása
4. §
(1) Tehetséges tanulók támogatása állapítható meg - az Önkormányzat költségvetésében e célra
elkülönített összeg erejéig - az 5. évfolyamtól kezdődően a középfokú nevelés-oktatás utolsó
évfolyamát vagy a szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés utolsó évfolyamát
megelőző évfolyamig bezárólag annak a Debrecenben bejelentett lakóhellyel rendelkező
tanulónak, akinek a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző már befejezett két tanévben a
tanulmányi átlaga eléri a 4,5-et, valamint
a) a Magyarország, és a szakminisztériumok hivatalos lapjaiban meghirdetett országos
tanulmányi verseny döntőjében az első 10 helyezés valamelyikét elérte, vagy
b) nemzetközi vagy országos szakszövetségi sportverseny, vagy diákolimpia országos
döntőjében, illetve országos művészeti verseny döntőjében az első 6 helyezés valamelyikét
elérte, vagy
c) a pályázat benyújtásának napján a Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül és a hátrányos, halmozotton hátrányos helyzet fennáll.
(2) A Támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre
számított havi jövedelem nem haladja meg a 83.000.- Ft-ot.
(3) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. számú mellékletében szereplő
formanyomtatványon az oktatási intézményekben kell benyújtani a tárgyév június 30. napjáig.
(4) A támogatást tárgyév szeptember 01-től kell megállapítani.
(5) A támogatás mértéke 10 hónapon keresztül:
a.) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogosult esetében havi 10.000.- Ft,
b.) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosult esetében havi 5.000.- Ft.
(6) A támogatás iránti kérelemről a polgármester dönt.
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Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díj
kedvezménye
5. §
(1) A nevelési-oktatási intézményben tanuló gyermekek napközbeni ellátása, és a szociális
törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátása (a
továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ennek mértékét az étkeztetésről
és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló helyi rendelet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésen felül a gyermekétkeztetést igénybe vevő,
Debrecenben bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek, tanuló részére további, a (3)
bekezdésben foglaltak szerint megállapított rászorultsági alapú térítési díjkedvezményt (a
továbbiakban: díjkedvezmény) biztosít. A díjkedvezmény megállapítására
a) az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában az intézményvezető,
b) az Önkormányzat által fenntartott, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek
nappali ellátását nyújtó intézményben a polgármester,
c) az Önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben a polgármester
jogosult.
(3) A díjkedvezmény mértéke:
a) nevelési oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkeztetés esetén:
aa) gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve család esetén az egy főre számított havi jövedelem
nem haladja meg az 52.500.-Ft-ot, 100%-os díjkedvezményben részesül,
ab) gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve család esetén az egy főre számított havi jövedelem
nem haladja meg a 61.500.-Ft-ot, 50%-os díjkedvezményben részesül,
b) fogyatékos gyermekek nappali ellátása keretében igénybe vett gyermekétkeztetés esetében a
kérelmező 100%-os díjkedvezményben részesül, amennyiben a családban az egy főre számított
havi jövedelem nem haladja meg a 61.500.-Ft-ot
azzal, hogy amennyiben a gyermeket egyéb jogcímen normatív térítési díjkedvezmény illeti
meg, a díjkedvezmény a normatív térítési díjkedvezményen felüli térítési díjra vonatkozik.
(4) A díjkedvezmény nem állapítható meg a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő nevelőszülőknél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.
(5) Bölcsődék, nevelési-oktatási intézmények esetében a nevelési, oktatási időszak kezdetétől
az részesülhet díjkedvezményben, aki a kérelmét a díjkedvezménnyel érintett nevelési-oktatási
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évet megelőző július 1. napja és augusztus 31. napja között nyújtja be. A fogyatékosok nappali
ellátásában részesülők a díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmet folyamatosan
benyújthatják.
(6) A díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmeket
a)
a (2) bekezdés a) pontja esetén a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon az
intézményvezetőhöz,
b)
a (2) bekezdés b) pontja esetében az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon,
a (2) bekezdés c) pontja esetében a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához benyújtani.
(7) A nevelési-oktatási év megkezdésének napján (szeptember 1. napja) vagy azt követően
benyújtott kérelemre a díjkedvezményt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától
a) bölcsődék és nevelési-oktatási intézmények esetében a nevelési-oktatási év végéig,
b) fogyatékos gyermekek nappali ellátása esetében a jogviszony végéig, de legfeljebb 1 évre
kell megállapítani.
(8) Ha a személyi térítési díj fizetésére kötelezett kérelmező az önkormányzati fenntartású
intézményekben az intézményvezető által megállapított térítési díj összegét vitatja, vagy annak
csökkentését, illetve elengedését kéri, a kérelem tárgyában a döntést a polgármester hozza meg.
(9) Az önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezető az általa megállapított
díjkedvezmény mértékéről minden hónap 15. napjáig tájékoztatást ad a Szociális Osztálynak.
(10) Az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos gyermekek nappali ellátását nyújtó intézményben a
napközbeni tartózkodás díját a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tartalmazza.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013 (III.28.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról
10. Személyi térítési díj
11. §
(1) Az 5. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott bölcsődei ellátás, valamint a 6-8. §-ban
szabályozott átmeneti gondozás körébe tartozó ellátások esetében a kötelezett havonta előre,
tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat fizet, amelyet a 3. mellékletben meghatározott
intézményi térítési díj figyelembevételével és a Gyvt. 148. § (1)-(4) bekezdésének, valamint a
150. §-ának alkalmazásával az intézményvezető állapít meg.
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(2) A 4. §-ban és az 5/A. §-ban szabályozott szolgáltatás esetében a Gyvt. 149. §-a szerint kell
eljárni, valamint az 5/B. §-ban szabályozott szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
(3) Amennyiben a kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj
összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egészségügyi és
Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.
(4) A kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj csökkentését vagy
elengedését kérheti.
(5) A kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki azt írásos véleményével együtt
azonnal továbbítja az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé, amely a kötelezett jövedelmi
viszonyai figyelembevételével határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.
(6) A nyilvántartott térítési díjhátralékról az intézményvezető negyedévente köteles tájékoztatni
a fenntartót.
(7) Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a térítési díjhátralékok behajtásáról a
polgármester dönt.
(8) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő gyermekjóléti
intézményekben keletkezett – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény alapján megállapított, nem adók módjára behajtandó –, meg nem fizetett térítési
díjhátralékok végrehajtását az önkormányzati adóhatóság foganatosítja.
V. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
11. Egyéb fenntartói feladatok, hatáskörök
12. §
(1) Az Önkormányzat ellenőrzi a gyermekjóléti intézmények működésének törvényességét,
valamint évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a gyermekjóléti intézmények szakmai
programját és mellékleteit, valamint az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló
érdekképviseleti fórumok megalakításának és működésének szabályait.
(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a gyermekjóléti
intézmények éves beszámolóját.
(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott
Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakulása közötti időszakban, vagy ha működése
szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2013 (III.28.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról
7. Intézményi térítési díj
9. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt. 115/A. § (1) bekezdésében
meghatározott ellátások, valamint az idős személyek nappali ellátása kivételével térítési díjat
kell fizetni.
(2) Az Szt. 115. § (1) és (3) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj mértékét
a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
8. Személyi térítési díj
10. §
(1) A személyi térítési díjat az Szt. 115. § (2), a 117. § (1)-(2), valamint (3)-(5) bekezdésének
alkalmazásával az intézményvezető állapítja meg.
(2) A személyi térítési díj megállapításánál az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint megállapított
intézményi térítési díjat kell alapul venni.
(3) Amennyiben a térítési díj fizetésére – az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott –
kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértékét vitatja, vagy
annak csökkentését, vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a fizetendő
személyi térítési díj mértékéről. Az ezen döntés elleni fellebbezés elbírálása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés döntése ellen közigazgatási per indítható. A Közgyűlés
döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat
kell fizetni. A személyi térítési díjat – a házi segítségnyújtás kivételével, ahol havonta utólag –
valamennyi ellátás esetén havonta előre kell megfizetni az intézmény számlájára.
(4) Azon térítési díj fizetésére kötelezett esetében, aki igazolt rendszeres havi kiadásai
kifizetése után megmaradó jövedelméből az e rendelet alapján megállapított személyi térítési
díjat nem képes megfizetni, mert annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság a személyi térítési díj csökkentéséről
vagy elengedéséről dönthet. A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmet
az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki azt javaslatával ellátva továbbítja az
Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz.
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) és akinek tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti
jelzálog alapjául szolgáló vagyona és az Szt. 117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban
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jogerősen térítési díj fizetésre kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke
nincs.
(6) Amennyiben az Szt. 117/D. § (2) bekezdése szerinti díjkülönbözet megfizetésére irányuló
megállapodás nem jön létre, az Önkormányzat a bíróságtól kérheti a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rokontartásra irányadó szabályai alapján a tartásra köteles és képes
gyermeknek a tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet
megfizetésére kötelezését. A kereset benyújtásáról az intézményvezető kezdeményezésére a
polgármester dönt.
11. §
(1) A nyilvántartott térítési díjhátralékról az intézményvezető negyedévente köteles tájékoztatni
a fenntartót.
(2) Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a polgármester dönt a térítési díjhátralék
behajtásáról.
(3) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő szociális
intézményben keletkezett – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján megállapított, nem adók módjára behajtandó –, meg nem fizetett térítési díjhátralékok
végrehajtását az önkormányzati adóhatóság foganatosítja.
IV. fejezet
Vegyes rendelkezések
9. Egyéb fenntartói feladatok, hatáskörök
12. §
(1) Az Önkormányzat ellenőrzi a szociális intézmények működésének törvényességét, ellenőrzi
és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a szociális intézmények szakmai
programját, valamint tartós bentlakásos intézmény esetén az intézményi jogviszonyban állók és
az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és
tevékenységének szabályait.
(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadja a bentlakásos intézmény vezetőjének a
férőhelyek kihasználtságáról szóló negyedéves tájékoztatását.
(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a szociális intézmények
éves beszámolóját.
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal dönt a 2019. január 1-jét követően,
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén indított népkonyha szolgáltatás
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárással összefüggésben érkezett
hozzájárulási megkeresések ügyében.
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(6) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott
Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakulása közötti időszakban, továbbá, ha működése
szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015 (II.26.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatások helyi szabályairól
4. §
A Közgyűlés a 3. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét a 3. § (4)
bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás kivételével a Polgármesterre ruházza át.
5. §
(1) Az egyes támogatások iránti kérelem benyújtására, elbírálására, a támogatás folyósítására –
ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – jelen §-ban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni.
(2) A jövedelem számítására irányadó időszak a Szt. 10. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott
időtartam. A kérelmező, illetve a támogatott a megváltozott jövedelmet 15 napon belül köteles
bejelenteni a Szociális Osztálynak.
(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése
esetén a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét a polgármester –
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné –
méltányosságból
a) elengedheti, vagy
b) csökkentheti, vagy
c) legfeljebb 12 havi részletben történő megfizetését engedélyezheti.
(4) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az ügyfél kérelmére az
eljárás szünetelése.
II. Fejezet
Települési támogatás
5. Lakásfenntartási támogatás
7. §
(1) A polgármester kérelemre lakásfenntartási támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez feltéve, hogy
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a) a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 68.000.- Ft-ot és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
b) egyedülélő esetén a 77.000.- Ft-ot és vagyona nincs.
(2) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás közszolgáltatási díjhoz kerül igénylésre, a
kérelmet a közszolgáltatóval szerződésben lévő fogyasztó személy terjesztheti elő.
(3) A lakásfenntartási támogatás összege:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosult esetében 4.000.-Ft/hó,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultnak 4.500.-Ft/hó.
(4) A támogatást a közszolgáltatóhoz (villanyáram, víz-csatornahasználat, gázfogyasztás,
távhő-szolgáltatás, szemétszállítás), a bérleti díj támogatást a bérbeadóhoz, amennyiben a
támogatás a közös költséghez kerül megállapításra, közvetlenül a társasház számlájára vagy a
lakásszövetkezet felé kell teljesíteni.
(5) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás
a) hagyományos tüzelőanyag (szén, tűzifa, olaj) beszerzéséhez pénzbeli támogatásként kerül
megállapításra, a támogatást közvetlenül a jogosultnak kell teljesíteni;
b) természetbeni támogatás formájában (tűzifa) kerül megállapításra, a Szociális Osztály a
támogatásról szóló végleges határozat 1 példányát haladéktalanul megküldi a DEHUSZ
Nonprofit Kft. részére, aki a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - a telephelyén
lévő tűzifából - 1 év időtartamra 15q tűzifát kiszállít a jogosult lakcímére.
(6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek számától, kivéve a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
(7) A lakásfenntartási támogatást
- egy közüzemi díj megfizetéséhez, vagy
- bérleti díjhoz, vagy
- hagyományos tüzelőanyag beszerzéséhez, vagy
- közös költséghez lehet igényelni.
6. Adósságcsökkentési támogatás
11. §
(1) A polgármester a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan
rászorult személy részére adósságcsökkentési támogatást állapít meg. A települési
önkormányzat a támogatás keretén belül adósságkezelési tanácsadást nyújt.
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(2) Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani.
12. §
(1) A polgármester adósságcsökkentési támogatást állapít meg azon személy részére, akinek:
a) az adóssága együttesen meghaladja az 50.000.-Ft-ot, de nem haladja meg a 300.000.-Ft-ot,
és
b) az adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok valamelyikénél fennálló
tartozása három havi, vagy a közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
c) a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a (3)
bekezdésben meghatározott összeghatárt, és
d) vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének (a továbbiakban:
önrész) megfizetését a szolgáltatónak, és
e) egy fős háztartás esetén a használatában lévő lakása, vagy lakásként használt nem lakáscélú
helyisége legfeljebb 60 m2 alapterületű, kertes családi háza legfeljebb 80 m2 alapterületű. Több
fős háztartás esetén személyenként további legfeljebb 6 m2-rel növelt mértékű, de az alapterület
a 100 m2-t nem haladja meg, és
f) vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, és
g) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
h) életvitelszerűen az adóssággal terhelt ingatlanban él.
(2) Adósságcsökkentési támogatásba bevont adósságtípusok:
a) áramdíjtartozás,
b) távhő-szolgáltatási díjtartozás,
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
d) szemétszállítási díjtartozás,
e) lakbérhátralék.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke:
a) amennyiben az igénylő háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum
aa)150%-a alatt van, az adósság 75%-a,
ab)170%-a alatt van, az adósság 60%-a,
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ac)200%-a alatt van, az adósság 50%-a.
b) egyedülélő esetén, amennyiben a havi jövedelem a nyugdíjminimum
ba) 200 %-a alatt van, az adósság 75 %-a,
bb) 220 %-a alatt van, az adósság 60 %-a,
bc) 250 %-a alatt van, az adósság 50 %-a.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás mértéke nem haladhatja meg a 225.000.- Ft-ot.
(5) Az adós az önrészt a nyilatkozatától függően egy összegben vagy részletekben havonta, de
legfeljebb 12 hónap alatt köteles megfizetni a követelés jogosultjának.
15. §
(1) Amennyiben az adós
a) a megállapodásokat a követelés jogosultjával, valamint a Család- és Gyermekjóléti
Központtal nem köti meg, vagy
b) a megkötött megállapodásokat nem nyújtja be a Szociális Osztályhoz, vagy
c) a vállalt önrész vagy a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos 3 havi fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
d) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
a mulasztásnak a Család- és Gyermekjóléti Központ általi jelzését követően a polgármester 15
napos határidő tűzésével a kötelezettség teljesítésére szólítja fel az adóst.
(2) Amennyiben az adós
a) az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást
a megállapítás napjával,
b) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást az adós
által még teljesített hónapot követő hónap első napjával,
c) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást a még
teljesített kötelezettség hónapját követő hónap első napjával,
d) a tartozást az adósságkezelés időszaka alatt bármikor egy összegben megfizeti, a támogatást
a Szociális Osztályhoz történő bejelentést követő hónap első napjával
kell megszüntetni.
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(2a) Amennyiben az adós az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában foglalt kötelezettségének
nem tesz eleget, valamennyi szolgáltató felé megállapított támogatás megszüntetésre kerül a
(2) bekezdés a), b), vagy c) pontjában meghatározott időponttal.
(3) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy meghal, vagy a lakcíme
változik, a támogatást a haláleset vagy a változás időpontját követő hónap első napjával meg
kell szüntetni.
(4) Az adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek számától.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, a bérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(6) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja ugyanazon lakcímre
a) az adósságcsökkentési támogatás lezárásától, vagy a (2) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti
megszüntetésétől számított 24 hónapon belül,
b) az adósságcsökkentési támogatás (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti megszüntetésétől
számított 48 hónapon belül
nem részesülhet adósságcsökkentési támogatásban.
III. Fejezet
Rendkívüli települési támogatás
8. Pénzbeli időszaki támogatás
17. §
(1) Pénzbeli időszaki támogatás hivatalból vagy kérelem alapján, a rászorultság mértékétől
függően, kettőtől hat hónap időtartamra állapítható meg. A támogatás minimális összege
havonta 4.000.-Ft, maximális összege a nyugdíjminimum. A támogatást a hónap 18. napjáig
kell folyósítani.
(2) Rászorultsági alapon pénzbeli időszaki támogatás adható annak a személynek, aki
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy a kérelmező családjában
az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 46.000.- Ft-ot, egyedülélő, vagy
egyedülálló esetén a 61.500.- Ft-ot.
(3) A polgármester annak a személynek, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében
életveszélyessé vagy lakhatatlanná vált, és lakhatását önerőből nem tudja megoldani, valamint
a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, legfeljebb 12 hónapig bérleti díj támogatást
állapíthat meg. A támogatás mértéke havonta a bérleti díj összege, legfeljebb azonban a
nyugdíjminimum összege.
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(4) A polgármester azon család részére, amelyben hármas, vagy többes ikrek születnek, és a
család egy főre számított havi jövedelme a 77.000.- Ft-ot nem haladja meg, a gyermekek három
éves koráig (gyermekenként) nevelési támogatásként havonta 5.000.- Ft-ot állapít meg.
23. §
(1) A Polgármester mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól azt az
eltemettetésre köteles személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimum összegét, egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 120%át, valamint a köztemetés költségének megtérítése a család létfenntartását veszélyeztetné.
(2)
IV. Fejezet
Egyéb támogatások
11. A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának
támogatása
24. §
(1) A polgármester a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást
állapít meg
a) a 70. életévét betöltött, egyedül élő jogosultnak, vagy ha a jogosult kizárólag házastársával,
élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú
gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő
egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az
esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek
használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs feltéve, hogy
aa) a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 300%-át,
ab) egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 400%-át,
b) a 75. életévét betöltött, egyedül élő jogosultnak, vagy ha a jogosult kizárólag házastársával,
élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú
gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő
egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban. A támogatás abban az
esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek
használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs.
(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz
benyújtani.
(3) A kérelem a jogosultság keletkezése időpontját követően nyújtható be, a támogatás a
beadást követő hónap első napjától állapítható meg.
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(4) A támogatás mértéke:
a) az egyéni gyűjtőedényt használók esetében a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló
jogszabályban meghatározott, - az általuk ténylegesen használt - legfeljebb 80 liter űrtartalmú
gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díj 100%-a,
b) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt, az adott
ingatlanra eső, a mindenkori hulladékgazdálkodási díjról szóló jogszabályban foglaltak alapján
kiszámított közszolgáltatási díj összege.
(5) Ha a jogosult az Szt. 9.§-ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatást
a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell
szüntetni.
(6) A támogatásra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat során a támogatásban részesülő személy a számára - a mulasztáshoz fűződő
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - megküldött felülvizsgálati lapot a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a kért adattartalommal és mellékletekkel együtt köteles
a Szociális Osztály részére visszaküldeni. Az erre előírt határidő elmulasztása vagy a
felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a
mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapját követő hónap első napjával meg kell szüntetni.
(7) Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyer, hogy a kedvezményre való
jogosultság továbbra is fennáll, az a felülvizsgálati lap Szociális Osztályhoz történő beérkezése
hónapjának első napjától kerül továbbfolyósításra.
(8) A támogatásról szóló határozatban megállapított jogosultság fennállásának időtartama alatt
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezethez kell átutalni az
átvállalt közszolgáltatási díjat.
(9) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnése hónapját
követő hónap első napja.
(10) A jogosult halála esetén a támogatást a túlélő, lakásban maradó 65. életévét betöltött
házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs, testvér, vagy életkorra tekintet nélkül a fogyatékkal élő
egyenes ági hozzátartozója részére meg kell állapítani, ha a túlélő személy az elhalálozást
követő 30 napon belül kérelmet nyújt be a Szociális Osztályhoz, és az életkort kivéve az (1)
bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
12. A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes
igénybevétele
25. §
(1) A polgármester a 65. életévüket betöltött személyek részére az életminőségük javítása
érdekében a Nagyerdei Gyógyfürdő, vagy a Kerekestelepi Strandfürdő évente öt alkalommal
történő térítésmentes igénybevételéhez természetbeni ellátást állapít meg. A térítésmentes
fürdőbelépő csak a választott szolgáltatónál használható fel.
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(2) A Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevételének
megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(3) Az életkor szerinti jogosultság megállapításához a személyazonosság, a lakóhely és a
társadalombiztosítási azonosító adatokat kell igazolni.
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