
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

11/2006.(V. 23.) rendelete 
Szécsény város szociális- és gyermekvédelmi támogatások 

ellátási rendjérıl szóló 22/2003. (X.30.) rendelet módosításáról 
 

Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 
szóló, 2004. évi CXXXVI. törvényben, továbbá a 141/2005.(VII.27.) Korm. rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján, a többszörösen módosított 22/2003.(X.30.) rendeletét – továbbiakban: Rendelet – 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
1.§. 

 
R. 1.§. harmadik meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
Hatáskör 

 
A Szt. 48.§ és 54.§-a alapján a köztemetés és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása a 
polgármester hatásköre. 
A jegyzı hatáskörébe tartozik szociális rászorultság esetén a jogosult számára 2007. január 01-tıl: 
       a)  idıskorúak járadékának, 
       b)  rendszeres szociális segély, 
       c)  az Szt. 41.§. (1) bekezdésében és a 43/A. §. (1) bek. foglalt ápolási díj  

d) 2006. július 01-tıl az Szt. 50. §. (1) – (2) és (3)  bek.-ben meghatározott közgyógyellátásra való 
jogosultság, 

e) 2006. április 01-tılrendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egyszeri támogatásának 
megállapítása,  

f) 2006. április 01-tıl rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 
 
Szociális rászorultság esetén állapítható meg a jogosult számra  az St., Gyvt. és jelen rendeletben 
meghatározott feltételek szerint idıskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási 
támogatás, közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás. 
 

2.§. 
R. 3.§. (1) bek. elsı mondatának 5-ös tagmondata helyébe lép:  
 
„a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény 
rendelkezéseit a Szt-ben” 
 

3.§. 
R. 3.§.(2) bek-ben  b)., ba)., bb)., d)., i).,  felsorolt értelmezı rendelkezése módosul: 
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan-jármő, továbbá vagyoni 
értékő jog, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a húszszorosát, vagy 
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, 
az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármő;” 
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d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt 
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más 
fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülı, illetve 
a szülı házastársa vagy élettársa; 
i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi 
nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a 
növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes 
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élı, illetve tartósan beteg 
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a 
baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján 
folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok 
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli 
ellátásai, a mezıgazdasági termelık nyugdíj elıtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a 
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék, valamint a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által 
folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 
 
R. 3.§.(2) bek kiegészül: 
n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszáma, 
ahol 
na) az elsı nagykorú családtag arányszáma 1,0 
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelı szülı arányszáma 0,2-vel növekszik; 
nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; 
nc) az elsı és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; 
nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; 
ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy az na)-nb) alpontok szerinti arányszám további 
0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.” 
 
R. 3.§. (4) bek. kiegészül: 
f) A jogosultság megállapításához szükséges az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire 
vonatkozó adatok igazolására, igazolások benyújtására az ellátást igénylı csak akkor kötelezhetı, ha az a 
Ket. 36.§. (2-3) bekezdésében foglaltak szerint nem szerezhetı be.  
 
 
 
R. 3. §. (7) bekezdés módosul: 
A pénzbeli és természetbeni ellátásra vonatkozó igény jogerıs megállapítása esetén a lakásfenntartási 
támogatás esetében a kérelem benyújtás hónapjának elsı napjától, a rendszeres szociális segély, 
idıskorúak járadéka, ápolási díj esetében a kérelem benyújtásától kell megállapítani. 
 
R. 3. §. (8)bekezdése módosul: 
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Az idıskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat a lakásfenntartási támogatást 
utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani, a Polgármesteri Hivatal pénztárából készpénzben, vagy a 
jogosult kérelmére a megadott lakossági folyószámlára utalással. A nem rendszeres pénzbeli ellátásokat a 
Polgármesteri Hivatal pénztárából készpénzben kell folyósítani. 
 
R. 3. §-a kiegészül a felülvizsgálat szabályaival: 
(13) Az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság 
feltételeit két évente felül kell vizsgálni. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek 
továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelı összegben tovább kell folyósítani. A 
felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetıleg az elızı felülvizsgálatot követı második év március 31. 
napjáig kell végrehajtani. 
 
(14) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a (13) bekezdésben felsorolt ellátások összegét a 
változás idıpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat 
eredményeként 

a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének idıpontjára 
visszamenılegesen, 

b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének idıpontját 
követı harmadik hónap elsı napjától 
kell folyósítani. 
 
(15) A (13) bekezdésben foglalt ellátásokra való jogosultságot nem érinti, ha a jogosultság megállapítása 
és felülvizsgálata, illetve az (14) bekezdésben szabályozott felülvizsgálat közötti idıszakban a jogosult 
családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatárt legfeljebb 
10%-kal haladja meg. E bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók az ellátásra való jogosultság 
felülvizsgálata esetén. 
A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a (13) bekezdésben felsorolt ellátás összegét 
felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelem változik, és a változás három 
egymást követı hónapban meghaladja a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatár 10%-át. A 
bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Sztv. 17. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.” 
 
(16)  A felülvizsgálathoz szükséges iratokat az erre felhívó értesítésben foglaltak szerint kell benyújtani. 
Az iratok benyújtására vonatkozó határidı elmulasztása folyósítás megszüntetését vonja maga után, 
ismételt folyósításra csak új kérelem benyújtása és a jogosultság fennállása esetén annak megállapítása 
alapján kerülhet sor. 
 
                                                                             4.§. 
 
R. 4.§-a módosul:  
(1) Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı idıskorú személyek 
részére nyújtott támogatás. 2007. január 01-tıl önkormányzat jegyzıje idıskorúak járadékában részesíti 
azt 

a) a 62. életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt 
lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, 

b) az egyedülálló, 62. életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 
fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 95%-át, 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
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(2) Az (1) bekezdésben megjelölt reá irányadó nyugdíjkorhatár alatt a Tny. 7. § (4)-(5) bekezdésében 
szabályozott nyugdíjkorhatárt kell érteni. 
(3) A települési önkormányzat idıskorúak járadékában részesíti a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott személyt, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel. 
(4) Nem állapítható meg az idıskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy 

a) elızetes letartóztatásban van, elzárás, illetıleg szabadságvesztés büntetését tölti; 
b) 3 hónapot meghaladó idıtartamban külföldön tartózkodik; 
c) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás 

nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 
(5) Az idıskorúak járadékának havi összege 

a) jövedelemmel nem rendelkezı 
aa. (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80%-a, 
ab) (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 95%-a, 
ac) (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130%-a; 
b) jövedelemmel rendelkezı jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi 

jövedelmének a különbözete. 
(6) Ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére 
akkor is legalább ezer forint összegő járadékot kell megállapítani. 
(7) Az (5) bekezdés alkalmazásában nem minısül jövedelemnek annak a nem rendszeres munkavégzéssel 
járó tevékenységnek a havi ellenértéke, amely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-
át nem éri el. 
 
                                                                         5.§. 
 
R. 5.§-a módosul: 
(1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek és családjuk 
részére nyújtott támogatás. 2007. január 01-tıl a jegyzı rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az 
aktív korú személynek, aki 

a) egészségkárosodott, 
b) vagy nem foglalkoztatott, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A b) pont szerinti 
személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését 
segítı programban való részvételt. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségkárosodott személynek minısül az, aki 

a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül. 

 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minısül az, akinek 
esetében 

a) a munkanélküli-járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési-segély (a továbbiakban együtt: 
álláskeresési támogatás), illetıleg a jövedelempótló támogatás folyósítási idıtartama lejárt, és 
álláskeresést ösztönzı juttatásban nem részesül, vagy 

b) az álláskeresési támogatás folyósítását keresıtevékenység folytatása miatt a folyósítási idı lejártát 
megelızıen szüntették meg, és a keresıtevékenységet követıen az Flt. alapján álláskeresési támogatásra 
nem szerez jogosultságot, vagy 
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c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelızı két évben a megyei munkaügyi 
központtal, illetıleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), vagy a lakó-, 
tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: 
együttmőködésre kijelölt szerv) legalább egy év idıtartamig együttmőködött, vagy 

d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális 
járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a 
baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszőnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelızıen a 
munkaügyi központtal, vagy az együttmőködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig 
együttmőködött, 
és keresıtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett 
foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. 
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
90%-át és vagyona nincs. 
 
(5) A (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti együttmőködés idıtartamának számításánál a munkaügyi 
központ, illetve az együttmőködésre kijelölt szerv által felajánlott és a nem foglalkoztatott személy által 
elvállalt munka idıtartamát is figyelembe kell venni. 
 
(6) A családi jövedelemszámításnál a rendszeres szociális segélyt igénylı részére a kérelem benyújtását 
megelızıen folyósított rendszeres pénzellátás összegét, valamint a keresıtevékenységbıl származó 
jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. 
 
(7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság 

a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, illetıleg az 
Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás, vagy álláskeresést ösztönzı juttatás idıtartamának 
kimerítésétıl, 

b) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a keresıtevékenység megszőnésétıl, 
c) a (3) bekezdés d) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszőnésétıl 

számított tizenkettı hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. 
 
(8) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetıleg a megállapított ellátást meg kell szüntetni 
annak 

a) a személynek, aki 
aa) egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve, ha annak összege nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80%-át egészségkárosodott személy esetében, 70%-át pedig nem 
foglalkoztatott személy esetében, 

ab) elızetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, 
ac) a Sztv.3. § (3) bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje 

meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták; 
b) a nem foglalkoztatott személynek, aki 
ba) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelızıen folyósított 

jövedelempótló támogatásának idıtartama alatt az önkormányzattal, illetıleg a munkaügyi központtal nem 
mőködött együtt, 

bb) a rendszeres szociális segély megállapítását követıen a segély folyósításának idıtartama alatt nem 
mőködött együtt, ideértve azt az esetet is, ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató 
rendkívüli felmondással szüntette meg, 

bc) katonai szolgálatot teljesít, 
bd) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, 
be) keresı tevékenységet folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett 

foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzést, 
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bf) közoktatási, illetıleg felsıoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül. 
 
(9) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a megszüntetéstıl 
számított harminchat hónapon belül - ide nem értve az (8) bekezdés bb) pontja szerinti megszüntetési 
esetet - ismételten megállapítható, amennyiben a kérelmezı munkanélküli járadékra való jogosultságot 
nem szerzett és a rendszeres szociális segélyre való jogosultság jövedelmi feltételei egyébként fennállnak. 
 
(10) Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha a nem foglalkoztatott személy a települési 
önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói 
könyvvel történı foglalkoztatást. 
 
(11) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként 
együttmőködésre köteles, amelynek keretében 

a) az együttmőködésre kijelölt szervnél, a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Szécsényi 
Kirendeltségénél nyilvántartásba veteti magát, és 

b) a beilleszkedését segítı programról írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel, 
továbbá 

c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. 
 
(12) A beilleszkedést segítı program a rendszeres szociális segélyben részesülı személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következıkre terjed ki: 

a) az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
b) a nem foglalkoztatott személy számára elıírt egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot 

formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való 
részvételre, 

c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, 
különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére, 

d) a felajánlott és számára megfelelı munkalehetıség elfogadására, 
e) a munkaügyi központnál álláskeresıként történı nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés 

érdekében a munkaügyi központtal való együttmőködésre. 
 
(13) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségét megszegi, 
amennyiben önhibájából 
 

a) a Kirendeltségnél nem veteti nyilvántartásba magát, vagy a meghatározott jelentkezési 
kötelezettségét elmulasztja 

b) a beilleszkedést segítı programban foglaltakat nem teljesíti 
c) a részére elıírt programban, tanácsadáson, foglalkozáson nem vesz részt. 

 
Az együttmőködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt az errıl való 
tudomásszerzés hónapjának elsı napjától számított hat hónapig 75%-os mértékben csökkentett összegben 
kell folyósítani. Az együttmőködési kötelezettség két éven belül történı ismételt megszegése esetén a 
rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.” 
 
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségét súlyosan 
megszegi, amennyiben önhibájából 
 

a) az önkormányzat, vagy a Kirendeltség által felajánlott, megfelelı munkalehetıséget nem fogadja 
el, vagy azt nem kezdi meg 
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b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti 
meg 

c) a felülvizsgálat során az elıírt határidıt elmulasztja, vagy abban nem mőködik együtt 
d) a jogosultságát érintı lényeges körülmény megváltozásáról a bejelentési kötelezettségét 

elmulasztja. 
 
Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell 
szüntetni az erre okot adó körülmény felmerülésének napjával. 
 
(14) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja 
tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család 
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege 90%-ának szorzatával. 
(15) Ha a rendszeres szociális segély összege az (14) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer 
forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegő ellátást kell megállapítani. 
 
(16) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy keresıtevékenységet folytat - ide nem értve a 
települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói 
könyvvel történı munkavégzést -, részére a rendszeres szociális segélyt 

a) a keresıtevékenység kezdı napjától számított három hónapig 50%-os összegben, 
b) az a) pont szerinti idıtartam lejártát követı naptól számított három hónapig 25%-os összegben 

kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülı személy 
keresıtevékenysége folyamatosan fennáll. 
 
(17) A (16) bekezdés szerinti továbbfolyósítás idıtartama alatt 

a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot, illetve a segély összegét felülvizsgálni nem kell, 
b) az aktív korú személynek együttmőködési kötelezettsége nincs, azonban a keresıtevékenység 

folyamatos fennállását havonta igazolnia kell. 
 
(18) A (16) bekezdés szerinti továbbfolyósításra a továbbfolyósítás megszőnését követı hat hónapon belül 
ismételten nem kerülhet sor. 
 
(19) Ha a (16) bekezdés szerinti továbbfolyósítás esetén a rendszeres szociális segély összege a havi ezer 
forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegő ellátást kell folyósítani. 
 
 
                                                                       6.§. 
R. 6.§-a helyébe lép:  
Normatív lakásfenntartási támogatás  
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás.  
 
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fıre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, 
hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
 
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert 
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert 
havi költség a mindenkor érvényes éves központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott összeg. 
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(4) A normatív 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. 
 
(5) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fıre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy fıre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert 
havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, 
de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 
 

(6) A (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következı módon történik: 

  
TM = 0,3- 

 J-0,5 
NYM  

 

   
x 0,15, 

   NYM   

ahol a J a jogosult háztartásában egy fıre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 
 
(7) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
 
(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élı személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 
és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
                                                                           7.§. 

 
R. 6.§. számozása 6/A. §-ra módosul és Helyi lakásfenntartási támogatásra változik 
 
                                                                            8.§. 
 

R. 8.§. (3) bek-e módosul: 
Ápolási díj állapítható meg méltányossági alapon annak a nagykorú hozzátartozónak (Ptk. 685.§. b/pont), 
aki egészségi állapota alapján alkalmas a  18. életévét betöltött tartósan beteg személy hozzátartozójának 
ápolására, feltéve ha a  családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkor érvényes 
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 %-át, egyedül álló esetén a 200 %-át. 
 
 

R.8.§. (9) bek-e módosul: 
Az ápolási díj megállapításánál, megszüntetésénél értelemszerően a Szt. 42.§., 43.§-44.§. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
                                                                           9.§. 
 

R. 10.§. (1) bek. módosul: 
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Az a személy aki meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti, temetési segélyt igényelhet. 

a) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 120 000 Ft. 
b) A temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150 %-t, egyedül álló 
esetén 200 %-át. 

c) A temetési segély összege: 15.000 Ft. 
d) A temetési segély kérelemhez mellékelni kell a temetési költségekrıl kiállított részletes számla 

eredeti példányát. 
 

 
 

R. 10.§. (2) bek.  b) pontja módosul és kiegészül d) ponttal: 
b) A kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az (1) bekezdésben 
meghatározott összeghatárt. 
d) annak az eltemettetınek, aki, aki az elhunyt részérıl végrendelet, öröklés vagy más jogcímen anyagi 
juttatásban részesül. 
R. 10.§. (3) bek. törölve. 

 

                                                                            10.§. 
R. 11.§-a módosul: 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a Gyvt. 19.§(2)-(7) bekezdésében foglalt 
feltételeknek megfelelı gyermek. 
 
                                                                           11.§. 
 

R. 14.§. (2) bek-e kiegészül: 
c) Ha az eltemettetésre köteles személyt a polgármester a köztemetés megtérítésére kötelezi – kérelemre – 
részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követı második hónaptól kell megkezdeni, és minden 
hónap 5. napjáig kell befizetni. 
d) Részletfizetés esetén a havi törlesztı részletek összegét a kérelmezı vagyoni-jövedelmi viszonyai, és 
egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével kell meghatározni. 
e) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett két havi törlesztı részlet megfizetését elmulasztja, a megtérítés 
egy összegben válik esedékessé, és a behajtásról intézkedni kell. 
 
                                                                           12.§. 
 
R. 24.§. (1) és  (2) bekezdése-e kiegészül: 
Szociálisan rászorult az a személy aki: 

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy rokkantsági 
nyugdíjas, rokkantsági járadékos jövedelmére tekintet nélkül. 

b)  az a) pont alá nem tartozó személy esetén, ha az igénylı igazoltan súlyos legalább egy hónapig 
tartó, illetve tartós betegségben szenved, feltéve ha a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-t, egyedül élı 
esetén a 150 %-t, és keresı tevékenységet nem folytat. 

c)  az a) és b) pontban meghatározott személyekkel közös háztartásban élı általuk eltartott 
hozzátartozók.  

 
A 26.§, (2)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, valamint kiegészül a (4)  bekezdéssel: 
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26. § (2) Közgyógyellátásra jogosult az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogosultságon túl 
annak a szociális rászorult személynek állapítható meg, akinek  

- családjában egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetén annak 200 %-át és  

- havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az egy fıre jutó havi jövedelem 10 
%-át. 

 
(3) Közgyógyellátásra jogosultság megállapításáról a jegyzı dönt. A jogosultság egy évre kerül 
megállapításra.  
 
(4) A szociális rászorultság alapján kiállított igazolvány után az Szt. 53 §. (1) bekezdése szerinti térítési 
díjat kell fizetni, melyet a határozat jogerıre emelkedésétıl számított három napon belül  
kell a Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak átutalni. 
 
                                                                            13.§. 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
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