Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelete *
a települési támogatások helyi szabályairól
kivonat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1)
és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 134/E. §-ában
meghatározott feladatkörében,
a IV. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül élő
személyek számára meghatározza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások formáit,
jogosultsági feltételeit, igénybevételének módjait.
2. A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Debrecen közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és
letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként
elismert személyekre,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1)
bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a) pontban foglaltakon túlmenően
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén
jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is,
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát

Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
3. A támogatások formái, az egyes támogatások hatásköri és közös szabályai
3. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben felsorolt pénzbeli
és természetbeni támogatások biztosításával kívánja enyhíteni a szociálisan rászoruló
személyek, családok és háztartások terheit, valamint a (4) bekezdésben meghatározott egyéb
támogatásokat nyújt.
(2) * Települési támogatás:
a) lakásfenntartási támogatás,
aa) pénzbeli támogatás,
ab) természetbeni támogatás,
b) adósságcsökkentési támogatás.
(3) * Rendkívüli települési támogatás:
a) pénzbeli
aa) időszaki támogatás,
ab) eseti támogatás,
b) természetbeni
ba) gyógyszertámogatás,
bb) kelengyetámogatás,
bc) iskolakezdési támogatás,
bd) köztemetés költségeinek átvállalása.
(4) Egyéb támogatás:
a) a 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának
támogatása,
b) a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele,
c) a Debrecen Város napján született gyermek édesanyja részére adott támogatás,
d) a 101. illetve azt követő életéveit betöltő személy támogatása,
e) * a szociális lakbértámogatás.
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.
III. Fejezet
Rendkívüli települési támogatás
7. Általános szabályok
16. § (1) Pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő jogosultaknak.
(2) A pénzbeli támogatás - kivéve a temetési támogatás - megállapítása iránti kérelmet a 3.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Osztályhoz benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell minden olyan okiratot, amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.
(3) A hivatalból indított eljárások során a kérelemre indult eljárások szabályait megfelelően
alkalmazni kell a tényállás tisztázása, és az ügy szempontjából fontos körülmények
megállapítása érdekében.
(4) * A kérelmező rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 17. § (2) bekezdésében, valamint a 18.
§ (1) bekezdésében foglalt jövedelmi feltételektől 100.000.- Ft-ig a döntéshozó eltérhet.
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.
(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.
9. Pénzbeli eseti támogatás
18. § (1) * Pénzbeli eseti támogatás hivatalból vagy kérelemre állapítható meg annak a
személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a
kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 43.000.- Ft-ot,
egyedülélő, vagy egyedülálló esetén az 57.000.- Ft-ot.
(2) A pénzbeli eseti támogatás minimális összege 4300.-Ft, maximális összege a
nyugdíjminimum négyszerese.
19. § *
20. § (1) * A temetési költségek megfizetéséhez temetési támogatás állapítható meg annak,
akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 52.500.- Ft-ot,
egyedülélő, vagy egyedülálló esetén a 68.000.- Ft-ot és
a) az elhunyt személy eltemettetéséről úgy gondoskodott, hogy erre egyébként nem volt köteles,
vagy
b) aki tartásra köteles volt, azonban a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) * Temetési támogatásban részesíthető továbbá az a szülő, gondviselő, aki 14. életévét be
nem töltött elhunyt gyermek eltemettetéséről gondoskodott, és a családban az egy főre számított
jövedelem nem haladja meg a 77.000.- Ft-ot.
(3) * A temetési támogatás összege:
a) amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 42.500.- Ft-ot,
egyedülélő, vagy egyedülálló esetében a 40.000.- Ft-ot, a támogatás mértéke 45.000.- Ft;
b) amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme 42.501.- Ft és 48.500.- Ft között van,
egyedülélő, vagy egyedülálló esetében 40.001.- Ft és 57.000.- Ft között van, a támogatás
mértéke 35.000.- Ft;
c) amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme 48.501.- Ft és 52.500.- Ft között van,
egyedülélő, vagy egyedülálló esetében 57.001.- Ft és 68.000.- Ft között van, a támogatás
mértéke 20.000.- Ft.
(4) A temetési támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon legkésőbb az
erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül kell benyújtani.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés mindenkori összege megegyezik a köztemetés
költségével, melyet a szolgáltató és az önkormányzat minden évben felülvizsgál és
megállapodásban rögzít.

(6) A támogatást a döntést követő 15 napon belül kell folyósítani.
10. A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátási formái
21. § * (1) * Gyógyszertámogatás biztosítható annak a személynek, akinek családjában az egy
főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 61.500.- Ft-ot, egyedülálló, vagy egyedülálló
személy esetén a 68.000.- Ft-ot. A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A támogatás a gyógyszer igazolt költsége, de legfeljebb a nyugdíjminimum összege.
(3) Gyógyszertámogatás biztosítása esetén a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval
előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult
jelentkezésekor az általa bemutatott támogatásra jogosító végleges határozat alapján biztosítják
számára a szükséges gyógyszert.
(4) A szolgáltatás elszámolása havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a szolgáltató
által a Szociális Osztályhoz megküldött számla és kimutatás alapján történik.
22. § (1) * Kelengyetámogatás állapítható meg a Debrecenben élő édesanyának gyermeke
születésekor, amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a
61.500.- Ft-ot
(2) A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül a 6. melléklet szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(3) * A támogatás mértéke gyermekenként 15. 000.- Ft értékű Gyermekvédelmi Erzsébet
utalvány.
22/A. § * (1) A 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogosultnak
iskolakezdési támogatás állapítható meg, feltéve, ha a család legalább egy nappali oktatás
rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. Az iskolakezdési támogatás összege
nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén gyermekenként 4.500 .Ft, ha három vagy annál több nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek
van, abban az esetben 10.000 .-Ft.
(2) Az iskolakezdési támogatás természetbeni támogatásként Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány formájában nyújtott ellátás.
(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig
nyújtható be a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon.
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) *

