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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Időszakos felülvizsgálatra került Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 

települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet). A rendeletmódosításra elsősorban az új jogszabály 

alkalmazása során felmerült pontosítások elvégzése érdekében van szükség, mert a 

jogszabályváltozás 2015. márciustól teljesen új helyzetet teremtett és ennek tapasztalatai 

alapján javasolt a rendelet módosítása az alábbiak szerint (a módosuló rendelkezéseket a 

könnyebb átláthatóság kedvéért félkövér betűvel át- illetve aláhúzással jelöltük): 

 

1.) A Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontját hatályon kívül kell helyezni: 

 

„2. § (3) Egyéb szociális ellátások: 

a) köztemetés 

b) óvodáztatási támogatás” 

 

A Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jei módosítása 

miatt szükséges törölni, mivel a kötelező óvodába járás miatt a törvény az óvodáztatási 

támogatásról szóló paragrafust hatályon kívül helyezte. 

 

2.) A Rendelet 3. § (8) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„3. § (8) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, 

egy évre kell megállapítani.” 

 

A módosítás a jogosultság megállapításához szükséges pontosítást tartalmaz. 

 

3.) A Rendelet 5. §-a az alábbi (3a) (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki: 

 

„5. § (3a) A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és 

annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja 

jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni 

kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel 

kell tüntetni az azonosító adatokat.”  

 

„5. § (3b) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 

haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes 

összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szűntetni.”  

 

„5. § (3c) A havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében 

ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás 

hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást 

követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.” 

 

A kiegészítés a megállapításhoz és folyósításhoz, valamint a megszüntetéshez szükséges 

pontosításokat tartalmaz. 
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4.) A Rendelet 5. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„5. § (5) A lakásfenntartási támogatás igényléséhez a rendeletben meghatározottakon 

túl, csatolni kell: vagyonnyilatkozatot a háztartás valamennyi tagja vonatkozásában, 

a kérelmező által lakott lakás költségeit igazoló közüzemi számlákat, valamint a 

lakás nagyságát igazoló dokumentumot.” 

 

A Rendelet 5. §-át további bekezdésekkel szükséges kiegészíteni a korábbi folyósítás 

szabályainak megfelelően, valamint a kiegészítés pontosítja a lakásfenntartási támogatás 

folyósításának feltételeit. 

 

5.) A Rendelet 6. § (3) bekezdését javítani szükséges az alábbiak szerint: 

 

„6. § (3) A 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolása esetén – a (4) 

bekezdésben meghatározott eset kivételével – a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80%-át kell ápolási támogatásként folyósítani.” 

 

A Rendelet 6. § (3) bekezdésében a hivatkozás pontatlanul szerepel, ami módosítása 

szükséges. 

 

6.) A Rendelet 6. § (6) bekezdését szükséges kiegészíteni az alábbiak szerint: 

 

„6. § (6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv. 42. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a változás hónapjának utolsó 

napjával.” 

 

A módosítás a megszüntetéshez szükséges pontosítást tartalmaz. 

 

7.) A Rendelet 6. §-a az alábbi (7a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„6. § (7a) Az ápolási támogatást a kérelem benyújtásának napjától kell 

megállapítani. Az ápolási támogatás folyamatos biztosítása érdekében az újabb 

kérelem a korábbi jogosultság lejárta előtt 1 hónappal már benyújtható. Ebben az 

esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell 

megállapítani.”  

 

A kiegészítés a jogosultság megállapításához szükséges pontosítást tartalmaz. 2015. március 

1-je előtt az ápolási díj megállapítása határozatlan időre történt, ami kétévente került 

felülvizsgálatra, így a jogosultnak új kérelmet nem kellett benyújtania. Fenti kiegészítés a 

támogatás folyamatos biztosítása érdekében történő új kérelem benyújtására vonatkozó 

szabályozást tartalmaz. 

 

8.)  A Rendelet 6. §-a (8) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„6. § (8) Nem jogosult ápolási támogatásra, aki a Sztv. szerinti ápolási díjra jogosult, 

valamint aki a Sztv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.” 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) előírja azokat az eseteket, amikor az ápolt hozzátartozó egyéb gondoskodás alatt áll, 
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illetve az ápoló egyéb bevételi forrásból származó jövedelemmel rendelkezik, így nem 

jogosult ápolási díjra. A helyi rendeletben szabályozott ápolási támogatás a 

társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, - mivel az 

ellátás havi összege eléri az alapösszeg 80%-át (br. 23.600,- Ft-ot) – ezért szükség van a fenti 

kiegészítésre.   

 

9.) A Rendelet 6. §-a további (10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„6. § (10) Az ápolási támogatás igényléséhez csatolni kell a kérelmező családjába 

befolyó jövedelmekről szóló igazolásokat az e rendeletben meghatározottak szerint, 

valamint a 3. melléklet szerinti, háziorvos által kiállított igazolást és szakvéleményt.” 

 

A módosítás a jogosultság megállapításához szükséges pontosítást tartalmaz. 

 

10.) A Rendelet 7. § (5) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„7. § (5) A közgyógyellátási támogatást meg kell szüntetni a változás hónapjának utolsó 

napjával, ha:” 

 

A módosítás a jogosultság megállapításához szükséges pontosítást tartalmaz. 

 

11.) A Rendelet 7. § (8) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„7. § (8) A közgyógyellátási támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti 

formanyomtatványon lehet benyújtani, melyhez csatolni kell az e rendeletben 

meghatározottakon túl a háziorvos által felírt, rendszeresen szedett gyógyszerekről 

szóló, a gyógyszertár által beárazott igazolást.” 

 

A módosítás a jogosultság megállapításához szükséges pontosítást tartalmaz. 

 

12.) A Rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„9. § (3) Az adósságkezelési támogatás egy összegben nyújtható abban az esetben, ha a 

kérelmező az 50%-os önrész befizetését egy összegben vállalja. Havi részletekben, de 

legfeljebb 12 hónapra nyújtható az adósságcsökkentési támogatás, ha a kérelmező az 50%-

os önrész befizetését havi törlesztéssel vállalja. Az adósságkezelés időtartama indokolt 

esetben – az adósságkezelési tanácsadó javaslatára – egy alkalommal, 6 hónappal 

meghosszabbítható, ha az adós fizetési kötelezettségének rajta kívül álló okok miatt 

átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális esély mutatkozik arra, hogy a módosított 

feltételekkel az adósságkezelés eredményes lesz.” 

 

A módosítás az E-on áram- és gázszolgáltatóval kötött keret-megállapodásban foglaltak miatt 

szükséges, ugyanis a szolgáltató maximum egy év időtartamra engedélyez részletfizetést. 

 

13.) A Rendelet 9. § (5) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

 

„9. § (5) g) vagyonnyilatkozatot a család valamennyi tagja vonatkozásában.” 

 

A módosítás a jogosultság megállapításához szükséges pontosítást tartalmaz. 
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14.) A Rendelet 12. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 

„12. § (4) A létfenntartási támogatást meg kell szüntetni a változás hónapjának utolsó 

napjával, ha:” 

 

A módosítás a megszüntetéshez szükséges pontosítást tartalmaz. 

 

15.) A Rendelet 12. § (4) bekezdés e) ponttal egészül ki: 

 

„12. § (4) e) amennyiben azt a jogosult legalább 2 hónapon keresztül neki felróható 

okból nem veszi fel,” 

 

A kiegészítésre azért van szükség, mert feltételezhető, hogy amennyiben a jogosult a részére 

megállapított támogatást nem veszi fel, nem rászoruló. 

 

16.) A Rendelet 14. § (3) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„14. § (3) A temetési támogatás igényléséhez csatolni kell az e rendeletben 

meghatározottakon túl a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetéssel, 

hamvasztással járó költséget igazoló számlákat.” 

 

A módosításra azért van szükség, mert tapasztalatunk szerint több esetben előfordul, hogy a 

hozzátartozók hamvasztás után a hamvakat tartalmazó urnát hazaviszik, így ebben az esetben 

temetés nem történik, de a hamvasztás is jelentős költséggel jár, így a családok költségvetését 

jelentősen megterheli. 

 

17.) A Rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

 

„16. § (1) c) azon szülők részére, akik nevelésbe vett gyermekükkel való 

kapcsolattartás céljából igénylik a támogatást.” 

 

A Sztv. 45. § (4) bekezdése alapján indokolt a Rendelet 16. § (1) bekezdésének c) ponttal 

történő kiegészítése, mert a törvény szerint rendkívüli települési támogatásban elsősorban 

azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról 

más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így 

különösen többek között a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához – 

anyagi segítségre szorulnak. 

 

18.) A Rendelet 16. § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„16. § (5) A gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez az e rendeletben 

meghatározottakon túl csatolni kell az (1) bekezdés b) pont szerinti megállapításhoz 

az iskolalátogatási igazolást, az (1) bekezdés c) pont szerinti megállapításhoz a 

kapcsolattartást szabályozó gyámhatósági, vagy bírósági határozatot.” 

 

A kiegészítésre a Rendelet 16. § (1) bekezdés c) ponttal történő kiegészítése miatt van 

szükség. 
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19.) A Rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„18. § (1) Az újszülött gyermek megszületésével megnövekedett anyagi terhek 

csökkentése céljából, szociális alapon gyermekvállalási támogatásra jogosult az a szülő, 

akinek a gyermekének a születésekor a lakcímnyilvántartásba várpalotai lakóhelyet 

jegyeznek be, és a gyámhatóság nem intézkedett a gyermek családból történő 

kiemelésével kapcsolatban.” 

 

A „szociális alapon” szövegrészt javaslom törölni, mert a gyermekvállalási támogatásra a 

család anyagi helyzetétől függetlenül minden Várpalotára született gyermekek szülei 

jogosultak. A további kiegészítésre pedig azért van szükség, mert sajnos előfordul, hogy a 

gyámhatóság nem járul hozzá, hogy a gyermeket az anya saját háztartásába nevelje, hanem 

a születéssel egyidejűleg intézkedik a családból való kiemelés iránt. Ebben az esetben a 

szülő anyagi terhei a gyermek születésével kapcsolatban jelentősen nem növekednek. Ez a 

módosítás fenti helyzetet hivatott rendezni. 

 

20.) A Rendelet 18. §-át az alábbi bekezdéssel szükséges kiegészíteni: 

 

„18. § (3a) Továbbá gyermekvállalási támogatásra külön kérelemre jogosultak, azon 

gyermekek szülei, akik részére a születést követően a lakcímnyilvántartásba első 

alkalommal várpalotai lakóhelyet jegyeznek be.  

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és 

lakcímkártyáját.” 

 

Az anyakönyvezés szabályai szerint a gyermek lakóhelye megegyezik az anya 

lakóhelyével. Fenti kiegészítésre azért van szükség, mert előfordul olyan eset, hogy a 

gyermek születése pillanatában az anya nem rendelkezik lakóhellyel (lakcímnélküli), így a 

gyermek részére a lakóhelyet csak a későbbiekben tudják bejegyezni, a születésekor nem. 

Ezért jelen kiegészítés ezt hivatott szabályozni. 

 

21.) A Rendelet 18. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 

„18. § (4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a gyermek 

születését követő 1 éven belül, a (3a) bekezdésben meghatározott támogatás iránti 

kérelmet a gyermek születését követő 2 hónapon belül lehet benyújtani. Ennek 

elmulasztása jogvesztő.” 

 

A kiegészítésre a Rendelet 18. § (3a) bekezdéssel történő kiegészítése miatt van szükség. 

  

22.) A Rendelet 21. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„21. § (6) Amennyiben a kérelmező gyermekét, gyermekeit egyedül neveli, a 

benyújtott kérelméhez csatolnia kell a gyermekelhelyezés, illetve a gyámrendelés 

tárgyában hozott határozatot, a gyermektartásdíjról szóló jogerős bírósági ítéletet, 

egyezséget jóváhagyó bírósági végzést. 

 

A kiegészítésre azért van szükség, mert a rendelet eddig nem tartalmazott erre vonatkozó 

rendelkezést. És tapasztalatunk szerint az ügyfelek nagy része nem teszi meg a 

gyermektartásdíj folyósításához szükséges lépéseket.   



7 
 

 

23.) A Rendelet 22. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„22. § (1) A Szociális Iroda a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik. 

Környezettanulmányt kell végezni fellebbezés előterjesztése előtt, méltányossági kérelem 

elbírálása előtt, az ápolási támogatás megállapítása előtt, valamint minden olyan 

esetben, amikor a benyújtott igazolások és nyilatkozatok alapján a rászorultság nem 

állapítható meg egyértelműen. Ha a környezettanulmány és egyéb adatok alapján 

megállapítható, hogy a kérelmező önhibája miatt szorul ellátásra, a kérelmét el kell 

utasítani és más ellátási formával kell biztosítani a megélhetését.” 

 

A kiegészítésre azért van szükség, mert a környezettanulmány során felmérhető, hogy a beteg 

képes-e önálló életvitelre, illetve az állapota alapján valóban tartós ápolásra szorul-e. 

 

24.) A Rendelet 22. § (4) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„22. § (4) Amennyiben a gyógyszertámogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 

krízistámogatás rendeltetésszerű felhasználása nem látszik biztosítottnak, a támogatást a 

Családsegítő, vagy a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa kezeihez kell kifizetni, és 

elszámolási kötelezettséget kell előírni. Erről a megállapító határozatban a 

támogatásban részesülőt tájékoztatni kell.” 

 

A Rendelet 22. § (4) bekezdését kiegészíteni szükséges, hogy a támogatás célzott 

felhasználása biztosított legyen. 

 

25.) A Rendelet 22. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„22. § (6) Az e rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerköltségnek kell tekinteni 

a rendszeresen szedett gyógyszert, étrend-kiegészítőt, tápszert és a rendszeres 

költségként jelentkező gyógyászati segédeszközt.” 

 

A (6) bekezdés szerinti kiegészítés azért szükséges, mert a közgyógyellátás megállapításánál 

szükséges pontosítani a gyógyszerköltség fogalmát. 

 

26.) A Rendelet 20. §-t hatályon kívül kell helyezni. 

 

„20. § Az első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatást a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

20/C. § (9) bekezdése alapján természetben, cipő, ruhanemű vásárlására jogosító 

utalvány formájában kell biztosítani, amit a jogosult a Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Irodája házipénztárában vehet át.” 

 

A Rendelet 20. §-át a Gyvt. 2015. szeptember 1-jei módosítása miatt szükséges törölni, mivel 

a kötelező óvodába járás miatt a törvény a 20/C §-a hatályon kívül helyezésre került. 

 

27.) A Rendelet 24. § (1) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 

„(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket – az első 

alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatás kivételével, melyet a 
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jegyző állapít meg – Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 5. mellékletében meghatározottak szerint 

Várpalota város polgármestere gyakorolja.” 

 

A módosítás szintén a Gyvt. változása miatt szükséges. 

 

28.) A Rendelet 25. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„25. § (8) Az ápolási támogatás megállapításánál hozzátartozó, a Ptk. szerinti 

hozzátartozó.” 

 

A kiegészítésre azért van szükség, mert a Rendelet 6. § szerinti ápolási támogatás 

megállapításánál szükséges pontosítani a hozzátartozó fogalmát. 

 

29.) A Rendelet 2. és 4. melléklete az adattartalom miatt változik. 

 

 

 

A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 

(1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint:  

 

a) társadalmi, gazdasági hatásai: A rendelet-módosítás a jogalkalmazói tapasztalatok, 

valamint a jogszabályváltozásból adódó pontosítások átvezetését tartalmazza, melyek 

következtében az egyes ügyek elbírálása egységesebbé és átláthatóbbá válik. A 

rendeletmódosításnak gazdasági hatása nincs. 

b) költségvetési hatásai: Az önkormányzat költségvetését a rendelet-módosítás plusz/mínusz 

csekély mértékben érinti. 

c) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek. 

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az elszámolási kötelezettség előírása, és az 

ápolási támogatás megállapítása előtt elvégzendő környezettanulmány miatt kissé nőnek. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Rendelkezésre állnak. 

f) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A jogalkalmazói tapasztalatok és a jogszabályváltozásból adódó 

pontosítások átvezetése célszerű és indokolt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása 

után hozza meg döntését! 

 

 

V á r p  a l o t a , 2015. november 9.           

 

 

 

                                                                                    Talabér Márta 

                                                                                      polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

/2015. (………) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 

bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében és 

132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatásról és 

az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„(8) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy 

évre kell megállapítani.” 

 

2. § (1) A R. 5. §-a a következő (3a) – (3c) bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(3a) A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak 

összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, 

hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell 

tüntetni az azonosító adatokat.  

 

(3b) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, 

illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv 

teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szűntetni.  

 

(3c) A havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon 

lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó 

támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra 

járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.” 

 

      (2) A R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A lakásfenntartási támogatás igényléséhez a rendeletben meghatározottakon túl, 

csatolni kell: vagyonnyilatkozatot a háztartás valamennyi tagja vonatkozásában, a 

kérelmező által lakott lakás költségeit igazoló közüzemi számlákat, valamint a lakás 

nagyságát igazoló dokumentumot.” 

 

3. § (1) A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolása esetén – a (4) bekezdésben 

meghatározott eset kivételével – a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 80%-át kell ápolási támogatásként folyósítani.” 

 

      (2) A R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv. 42. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a változás hónapjának utolsó 

napjával.” 

 

      (3) A R. 6. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7a) Az ápolási támogatást a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. Az 

ápolási támogatás folyamatos biztosítása érdekében az újabb kérelem a korábbi 

jogosultság lejárta előtt 1 hónappal már benyújtható. Ebben az esetben az új 

jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.”  

 

      (4) A R. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(8) Nem jogosult ápolási támogatásra, aki a Sztv. szerinti ápolási díjra jogosult, 

valamint aki a Sztv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.” 

 

      (5) A R. 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

 

 „(10) Az ápolási támogatás igényléséhez csatolni kell a kérelmező családjába befolyó 

jövedelmekről szóló igazolásokat az e rendeletben meghatározottak szerint, valamint 

a 3. melléklet szerinti, háziorvos által kiállított igazolást és szakvéleményt.” 

 

4. § (1) A R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A közgyógyellátási támogatást meg kell szüntetni a változás hónapjának utolsó 

napjával, ha: 

  

       (2) A R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) A közgyógyellátási támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti 

formanyomtatványon lehet benyújtani, melyhez csatolni kell az e rendeletben 

meghatározottakon túl a háziorvos által felírt, rendszeresen szedett gyógyszerekről 

szóló, a gyógyszertár által beárazott igazolást. 

 

5. § (1) A R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az adósságkezelési támogatás egy összegben nyújtható abban az esetben, ha a 

kérelmező az 50%-os önrész befizetését egy összegben vállalja. Havi részletekben, de 

legfeljebb 12 hónapra nyújtható az adósságcsökkentési támogatás, ha a kérelmező az 50%-

os önrész befizetését havi törlesztéssel vállalja. Az adósságkezelés időtartama indokolt 

esetben – az adósságkezelési tanácsadó javaslatára – egy alkalommal, 6 hónappal 

meghosszabbítható, ha az adós fizetési kötelezettségének rajta kívül álló okok miatt 
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átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális esély mutatkozik arra, hogy a módosított 

feltételekkel az adósságkezelés eredményes lesz.” 

 

       (2) A R. 9. § (5) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 

 

„g) vagyonnyilatkozatot a család valamennyi tagja vonatkozásában.” 

 

6. § (1) A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A létfenntartási támogatást meg kell szüntetni a változás hónapjának utolsó 

napjával, ha: 

 

      (2) A R. 12. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

 

„e) amennyiben azt a jogosult legalább 2 hónapon keresztül neki felróható okból 

nem veszi fel,” 

 

7. § (1) A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A temetési támogatás igényléséhez csatolni kell az e rendeletben meghatározottakon 

túl a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetéssel, hamvasztással járó költséget 

igazoló számlákat.” 

 

8. § (1) A R. 16. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

„c) azon szülők részére, akik nevelésbe vett gyermekükkel való kapcsolattartás 

céljából igénylik a támogatást.” 

 

       (2) A R. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez az e rendeletben 

meghatározottakon túl csatolni kell az (1) bekezdés b) pont szerinti megállapításhoz 

az iskolalátogatási igazolást, az (1) bekezdés c) pont szerinti megállapításhoz a 

kapcsolattartást szabályozó gyámhatósági, vagy bírósági határozatot.” 

 

9. § A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az újszülött gyermek megszületésével megnövekedett anyagi terhek csökkentése 

céljából, szociális alapon gyermekvállalási támogatásra jogosult az a szülő, akinek a 

gyermekének a születésekor a lakcímnyilvántartásba várpalotai lakóhelyet jegyeznek be, 

és a gyámhatóság nem intézkedett a gyermek családból történő kiemelésével 

kapcsolatban.” 

 

 

      (2) A R. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) Továbbá gyermekvállalási támogatásra külön kérelemre jogosultak, azon 

gyermekek szülei, akik részére a születést követően a lakcímnyilvántartásba első 

alkalommal várpalotai lakóhelyet jegyeznek be. 
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A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és 

lakcímkártyáját.” 

 

      (3) A R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a gyermek születését 

követő 1 éven belül, a (3a) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a 

gyermek születését követő 2 hónapon belül lehet benyújtani. Ennek elmulasztása 

jogvesztő.” 

 

10. § A R. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„21. § (6) Amennyiben a kérelmező gyermekét, gyermekeit egyedül neveli, a 

benyújtott kérelméhez csatolnia kell a gyermekelhelyezés, illetve a gyámrendelés 

tárgyában hozott határozatot, a gyermektartásdíjról szóló jogerős bírósági ítéletet, 

egyezséget jóváhagyó bírósági végzést.” 

 

11. § (1) A R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(1) A Szociális Iroda a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik. 

Környezettanulmányt kell végezni fellebbezés előterjesztése előtt, méltányossági kérelem 

elbírálása előtt, az ápolási támogatás megállapítása előtt, valamint minden olyan 

esetben, amikor a benyújtott igazolások és nyilatkozatok alapján a rászorultság nem 

állapítható meg egyértelműen. Ha a környezettanulmány és egyéb adatok alapján 

megállapítható, hogy a kérelmező önhibája miatt szorul ellátásra, a kérelmét el kell 

utasítani és más ellátási formával kell biztosítani a megélhetését.” 

 

       (2) A R. 22. § (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: 

 

„(5) Amennyiben a gyógyszertámogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 

krízistámogatás rendeltetésszerű felhasználása nem látszik biztosítottnak, a támogatást a 

Családsegítő, vagy a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa kezeihez kell kifizetni, és 

elszámolási kötelezettséget kell előírni. Erről a megállapító határozatban a 

kérelmezőt tájékoztatni kell. 

 

(3) A R. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

(6) Az e rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerköltségnek kell tekinteni a 

rendszeresen szedett gyógyszert, étrend-kiegészítőt, tápszert és a rendszeres 

költségként jelentkező gyógyászati segédeszközt.” 

 

 

12. § A R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket – az első 

alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatás kivételével, melyet a 

jegyző állapít meg – Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 5. mellékletében meghatározottak szerint 

Várpalota város polgármestere gyakorolja.” 



13 
 

 

13. § A R. 25. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) Az ápolási támogatás megállapításánál hozzátartozó, a Ptk. szerinti 

hozzátartozó.” 

 

14. § (1) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

         (2) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

15. § (1) Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

          (2) Hatályát veszti a R. 2. § (3) bekezdés b) pontja és a 20. §-a 

 

          (3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell 

               alkalmazni. 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2015. november 26.     

 

 

 

                        Talabér Márta                                                         dr. Ignácz Anita Éva 

                          polgármester                                                                         jegyző 


