Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendelete
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenırzésének részletes szabályairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 2. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmezı rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazása során létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet:
a) elemi kár,
b) hirtelen fellépı betegség, baleset, s ezek következtében kórházi kezelés, magas
gyógyszerköltség,
c) hozzátartozó halála,
d) munkaviszony megszőnése a munkáltató rendes felmondása által,
e) lakásban történı meghibásodás: csıtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatban
bekövetkezett kár, belvíz okozta kár,
f) rendszeres ellátás megszőnése, egy hónapot meghaladó átmeneti jövedelem kiesés,
g) bőncselekmény áldozataként elszenvedett élethelyzet,
h) büntetés-végrehajtási intézetbıl történı elbocsátáskor rendelkezésre álló börtönkeresmény a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét
(a továbbiakban: öny.) nem haladja meg.
(2) Létfenntartást veszélyeztetı idıszakos vagy tartós élethelyzet:
a) krónikus betegség miatt bekövetkezett évente legalább kétszeri gyógyintézeti kezelés,
b) gyógyászati segédeszköz beszerzés közgyógyellátással nem rendelkezı személy
esetén,
c) két hónapot meghaladó, tartós jövedelemnélküliség, mely nem a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
36. § (2) bekezdés a) pontja miatt következett be,
d) egyedül élıként öny. alatti havi jövedelem,
e) Nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított
ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának, vagy felülvizsgálatának elhúzódása
miatt késik.
(3) Krízishelyzet: elemi kár, belvízkár, baleset, váratlan haláleset, elıre nem látható
hirtelen bekövetkezı esemény, mely miatt – igazolt módon, – a kérelmezı és családja
létfenntartása veszélyeztetve van.
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(4) Kivételes méltányosság gyakorlására lehetıséget ad, ha a kérelmezı:
a) krónikus beteg,
b) egyedül él,
c) gyermekét egyedül neveli,
d) fogyatékos, vagy
e) közüzemi szolgáltatásait kikapcsolták, vagy az folyamatban van.
2. Közös eljárási szabályok
2. § (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban, az arra
rendszeresített, a rendelet mellékleteit képezı formanyomtatványok kitöltésével, a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális
Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport) lehet benyújtani, az alábbi mellékletekkel:
a) igazolások, nyilatkozatok: az igénylı és vele közös lakásban, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók jövedelmi-, vagyoni
viszonyairól,
b) ha az érintett semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, errıl szóló nyilatkozata, és
c) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban elıírt külön igazolások.
(2) A kérelem benyújtására az ellátás igénylıje, annak törvényes képviselıje, vagy
meghatalmazottja jogosult.
(3) Az igénylı, illetıleg családja jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható bizonyítékok:
a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén megelızı havi munkáltatói igazolás, vagy
bérlap.
b) az igénylı, ellátásban részesülı és a családja havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból,
illetve ıstermelıi tevékenységbıl (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelme
esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmérıl szóló 30 napnál nem régebbi
munkáltatói igazolás,
c) rendszeres pénzellátások esetén az utolsó havi postai szelvény, vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerő ellátások esetében a kifizetı által kiállított nyugdíjközlı lap és az
utolsó havi nyugdíjszelvény,
e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az errıl szóló határozat,
f) vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerzıdés, a havonta
rendszeresen nem mérhetı jövedelmekrıl a kifizetı (egy évnél nem régebbi) igazolása;
g) egyéni és társas vállalkozás esetén az elızı évi adóbevallás;
h) alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelmezı és családja nyilatkozata az
alkalmi munkából származó jövedelemrıl;
i) nyilatkozat arról, hogy a kérelmezı, és/vagy családja semmilyen jövedelemmel nem
rendelkeznek, valamint az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttmőködés.
(4) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei:
a) az 1. melléklet szerinti nyilatkozat tartalmazza:
a.a) az igénylı nevét,
a.b) az igénylı lakó-, illetıleg tartózkodási helyét,
a.c) a valótlan nyilatkozattétel következményeinek tudomásul vételét,
a.d) az ellátásra való jogosultság megállapításához szükséges tényeket,
a.e) a nyilatkozat-tétel helyét, idejét, és
a.f) a nyilatkozó aláírását.
b) a jövedelem-igazolás tartalma:
b.a) munkáltató adatai,
b.b) munkavállaló személyes adatai,
b.c) munkaviszony kezdete, munkakör,
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b.d)
b.e)
b.f)
b.g)

a kérelem benyújtását megelızı egy havi bruttó jövedelem,
bérbıl történı levonások,
egy havi nettó jövedelem, és
igazolás kiadásának helye, ideje, munkáltató aláírása és bélyegzılenyomata.

3. §

Krízishelyzet esetén, amennyiben az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják,
a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a
bizonyítékok utólagos csatolása mellett.

4. §

A hatáskörök gyakorlói az e rendeletben foglaltaktól kivételes méltánylást érdemlı esetben a
kérelmezı javára - a jogosultsági összeghatárok tekintetében az öny. +50%-ával - eltérhetnek.
II. fejezet
3. Az ellátások típusai, hatásköri szabályok

5. §

Hajdúnánás Városi Önkormányzat az alábbi települési támogatásokat nyújtja:
(1) Havi rendszerességgel biztosított települési támogatás:
a) lakhatási támogatás,
b) gyógyszerköltség támogatás,
(2) Esetenként nyújtott települési támogatások:
a) temetési támogatás,
b) rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás,
c) krízis segély,
d) szociális földprogram,
e) „…. év elsı újszülött gyermeke Hajdúnánáson támogatás”.

6. §

(1) A képviselı-testület szociális hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint átruházott
hatáskörben gyakorolja.
(2) Polgármesterre átruházott hatáskör:
a) szociális földprogrammal kapcsolatos feladatok,
b) köztemetés
c) „…. év elsı újszülött gyermeke Hajdúnánáson támogatás”.
(3) Egészségügyi és Szociális Bizottságra (a továbbiakban: ESzB) átruházott hatáskör:
- rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás,
- temetési támogatás.
(4) Jegyzıre átruházott hatáskör:
a) gyógyszerköltség támogatás,
b) lakhatási támogatás,
c) krízis segély megállapítása.
4. Szociális ellátások folyósítása

7. § (1) A havi rendszerességgel folyósított támogatásokat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportja (a továbbiakban: Költségvetési Csoport)
folyósítja, utólag, minden hónap 5. napjáig.
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(2) Az esetenként megállapított ellátásokat a Költségvetési Csoport a döntést követı 8 napon belül
folyósítja.
(3) A lakhatási támogatás 12 hónapra kerül megállapításra. Amennyiben a kérelmezı a lakhatási
támogatást természetben, tüzelıben kéri megállapítani, abban az esetben a támogatást egy
összegben, kizárólag Bocskai Koronában lehet folyósítani.
(4) Az ellátások kifizetése - az ügyfél kérése szerint, - figyelemmel a (3) bekezdésben
meghatározottakra is - történhet: lakossági folyószámlára való utalással, házipénztárból vagy
postautalványon, készpénzben vagy Bocskai Koronában.
8. §

Amennyiben a hatáskör gyakorlója hivatalos tudomására, vagy kérelmezı életkörülményeire
alapozva a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, kérelmezınél környezettanulmányt
végezhet.

9. §

A hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás és kamatai
megtérítésétıl eltekinthet, azt csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a
kötelezett személy családjának egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öny.
kétszeresét, és a visszafizetés teljesítése a kötelezett létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.
5. A lakhatási támogatás

10. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) Lakhatási támogatás villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhı-szolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztırészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelıanyag költségeihez nyújtható.
(3) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,
a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, abban életvitelszerően lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezıje, bérlıje
vagy az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlıje,
b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és
c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona.
(4) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.
(5) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és
a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(6) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı
arányszáma, ahol
a) a háztartás elsı nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
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c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás elsı és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(7) Ha a háztartás
a) (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegő családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül,
b) (6) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegő családi
pótlékot folyósítanak,
c) gyermekét egyedülállóként nevelı szülı - ideértve a gyámot és a nevelıszülıt - él,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(8) A lakhatási támogatás havi összege
a) azon kérelmezı háztartásában ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 130 %-át nem éri el: 3000 Ft, vagy Bocskai Korona/hó,
b) azon kérelmezı háztartásában ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 130 %-a és 250% között van : 2000 Ft, vagy Bocskai Korona/hó,
(9) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élı személyek és háztartások számától. E bekezdés alkalmazásában külön lakásnak
kell tekinteni az albérletet és a jogerıs bírói ítélettel megosztott lakás lakrészeit.
(10) Amennyiben a jogosult a lakhatási támogatást jogosulatlanul és rosszhiszemően veszi
igénybe, abban az esetben az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, a jogosultsággal érintett
háztartásra egy évig lakhatási támogatást megállapítani nem lehet, továbbá a jogosulatlanul és
rosszhiszemően ellátást igénybe vevıt kötelezni lehet az ellátás visszafizetésére.
(11) Azon személy részére, akinél elıre fizetıs mérıóra készülék mőködik, a lakhatási támogatást
részben vagy egészben a készülék mőködtetését lehetıvé tevı eszköz (a továbbiakban:
kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a
fogyasztó javára történı teljesítését is.
(12) Amennyiben a jogosult nem a teljes lakhatási támogatási összeget kéri kódhordozó
feltöltésére fordítani, abban az esetben a kérelem formanyomtatványon a támogatási összeg
megosztásáról nyilatkoznia kell.
(13) Amennyiben a kérelmezı a lakhatási támogatást tüzelıanyag költségeinek fedezésére kéri,
abban az esetben a támogatást kizárólag hajdúnánási székhelyő tüzéphez lehet folyósítani.
6.A lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei
11. § (1) A lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a jogosultság egyéb
feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerő használata,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét, lom, gaz és gyom eltávolítása, a kártevıktıl, rágcsálóktól való
mentesítése
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése,
d) az ingatlan elıtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedı teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli
területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, különös tekintettel
az árok és áteresz rendben tartására,
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e) a lakás rendeltetésszerő használata az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb) tisztálkodó helyiség és illemhely rendeltetésszerő használata, rendszeres takarítása,
fertıtlenítése,
ec) a lakás - fertızı betegség miatti - fertıtlenítése,
(2) A kérelmezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen
is fenntartani.
(3) Amennyiben a lakhatási támogatást kérelmezı vagy a támogatásra jogosult személy, e rendelet
11. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségének – írásbeli felszólítás ellenére – nem tesz
eleget, kérelmét el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.
(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 11. §-ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a
Szociális Csoport, a közterület-felügyelık, és önkormányzati bérlakások esetében az
üzemeltetésért felelıs HÉPSZOLG KFT. bevonásával alkalomszerően ellenırizheti.
Az ellenırzést a rendelet 4. mellékletében szereplı környezettanulmány nyomtatvány
felhasználásával végzi.
(5) Az ellenırzést végzı a hozzá érkezett megkeresést követı 10 munkanapon belül köteles az
ellenırzést elvégezni és annak eredményét a Szociális Csoporttal írásban közölni.
7. Krízishelyzetbe kerültek segélyezése
12.§

Krízis segély annak a személynek nyújtható, akinek esetében az 1. § (3) bekezdésében foglalt
feltételek fennállnak, s akinek ezáltal a létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy nagy fokban
veszélyeztetetté válna.

13.§

A kérelmet az 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Szociális Csoporthoz. A
Csoport a kérelmet megvizsgálja, és feljegyzésben rögzíti, hogy a kérelmezı milyen szociális
juttatásokban részesül. A krízishelyzetrıl haladéktalanul tájékoztatja a jegyzıt, továbbá javaslatot
tesz a krízis segély megállapítására. A jegyzı mindezen adatok birtokában dönt az ellátás
megállapításáról.

14.§

A kérelemhez a rendeletben meghatározott mellékleteken kívül csatolni kell a krízishelyzetet
igazoló, rendelkezésre álló bizonyítékokat.

15. § A krízis segély összege megegyezik az ÖR. 17. §-ában foglalt rendkívüli élethelyzetben nyújtott
települési támogatás összegével.
16.§ A krízis segély összegének felhasználásáról a támogatott a felhasználást igazoló okiratokkal,
bizonylatokkal, számlákkal köteles elszámolni. Amennyiben a jegyzı megállapítja, hogy a krízis
segély összegét a jogosult nem a megállapító határozatban foglalt célokra használta fel, abban az
esetben a támogatott a krízis segély összegének visszafizetésére kötelezhetı.
8.Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás
17. § (1) Az ESzB. rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatásban részesítheti azt a személyt,
aki az 1. § (1) bekezdése szerinti, létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint 1. § (2) bekezdése szerint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(2) Az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetekben a kérelmezı akkor részesíthetı rendkívüli
élethelyzetben nyújtott települési támogatásban, amennyiben az egy fıre számított havi családi

7

jövedelme az öny. összegének 130 %-át, egyedül élı esetén annak kétszeresét, kivételes
méltányosság gyakorlása esetén a 400 %-át nem haladja meg.
(3) Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás adható
a) alkalmanként vagy
b) a 1. § (2) bekezdés c)-e) pontjában foglalt esetekben havi rendszerességgel, meghatározva
a kifizetések idıpontját.
18. §

A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás az öny. 5 %-ától az öny. 100 %-áig
terjedhet.

19. §

A folyósítás a 7. §-ban foglaltaknak megfelelıen történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a havi
rendszerességgel megállapított rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás elsı
kifizetése a döntést követı 5 napon belül történik.

20. § (1) Amennyiben a kérelmezı azt kéri, az rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás
természetben is nyújtható, a segély közvetlenül közüzemi szolgáltatóhoz, gyógyszertárba,
lakbérre, étkezési térítési díj befizetésére, valamint temetkezési szolgáltatóhoz történı utalással.
A kérelmezı igényelheti a segély felhasználásához a Családsegítı segítségét is.
(2) Az ESzB a rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás rendelkezésre álló
fedezetének ismeretében, az ünnepekre tekintettel a Családsegítı segítségével a Hajdúnánás
közigazgatási területén élı, természetbeni juttatásként élelmiszercsomag-adományban
részesítheti.
21. §

Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatásban közös háztartásban élık esetén
egyszerre csak egy személy részesülhet.

22. §

A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás az arra rendszeresített, 2. melléklet
szerinti nyomtatványon, a megfelelı, a segély indokául szolgáló igazolások, mellékletek
benyújtásával igényelhetı.
9.Temetési támogatás

23. § (1) Az ESzB. temetés temetési támogatást annak az elhalt temetésérıl gondoskodó személynek
állapíthat meg, akinek
a.)
az egy fıre számított havi családi jövedelme az öny. 150 %-át,
b.) egyedül élı esetén az öny. 250 %-át nem haladja meg.
(2) A temetési támogatás a temetést követı 30 napon belül, a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon kérelmezhetı. A kérelemhez a kérelmezı jövedelemigazolásain túl
csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a temetési számlák másolatait is.
(3) Nem állapítható meg temetési támogatás annak a kérelmezınek aki az elhunyttal tartási,
öröklési, vagy életjáradéki szerzıdést kötött.
(4) A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 10 %-ánál, de létfenntartást veszélyeztetı élethelyzetben elérheti annak teljes
összegét.
A teljes összeg megállapítása esetén a kifizetést a szolgáltatóhoz történı utalással kell
teljesíteni.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.
minden év január 15-ig igazolja, melyet a Hajdúnánás Városi Önkormányzat éves
költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
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III. fejezet
10. Természetbeni ellátások
24. § (1) Természetbeni ellátásként nyújtható:
a) köztemetés,
b) szociális földprogram keretében nyújtott juttatás,
c) „…. év elsı újszülött gyermeke Hajdúnánáson” támogatás
(2) Természetbeni szociális ellátásként is nyújtható:
a) lakhatási támogatás,
b) gyógyszertámogatás
c) rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás,
d) temetési támogatás
(3) A (2) bekezdés b)-c) pontjában szabályozott ellátásokat – figyelemmel az 7. § (3) - (4)
bekezdéseiben foglaltakra is – elsısorban Bocskai Koronában kell folyósítani.
11. Gyógyszertámogatás
25. § (1) A jegyzı rászorultsági alapon gyógyszertámogatást biztosít annak a személynek, aki a
gyógyító ellátásának költségeit létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyógyító ellátás költségének mértéke abban az esetben
veszélyezteti a létfenntartást, amennyiben az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár
a) az öny. 150 %-át,
b) két közeli hozzátartozóból álló család esetén az öny. 180 %-át,
c) egyedül élı esetében 250 %-át,
d) kivételes méltánylást érdemlı, az 1. § (4) bekezdés b) pontja esetében 270 %-át
nem haladja meg,
és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öny. 30 %-át eléri.
(3) Nem jogosult gyógyszertámogatásra,
közgyógyellátásra jogosult.

aki

alanyi,

normatív,

vagy

méltányossági

(4) A gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja, melyet a patika áraz be. A kérelmezı a
kérelméhez az alábbiakat köteles csatolni:
− jövedelemigazolás,
− patika által beárazott gyógyszerszükséglet igazolás,
− 30 napnál nem régebbi, jogerıs, alanyi, vagy normatív közgyógyellátásra való
jogosultságot elutasító határozat, vagy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúnánási Járási Hivatalának igazolása arról, hogy a kérelmezı alanyi, illetve normatív
jogon közgyógyellátásra nem jogosult.
(5) A formanyomtatvány beszerezhetı a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjánál.
(6) A (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmezı személyes szükségletének
kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni.
(7) A gyógyszertámogatás összege az (4) bekezdés alapján igazolt költség, de legfeljebb havi
5.000.-Forint összegben állapítható meg.
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(8) A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani, melynek havi összegét a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportja havonta utalja a
kérelemben megjelölt gyógyszertár számlaszámára.
(9) A kérelemben megjelölt gyógyszertár megnevezését a kérelmezı a jogosultság idıtartama
alatt nem változtathatja meg.
(10) A gyógyszertárak kötelesek jelezni a Szociális Csoport felé, amennyiben a támogatásban
részesülı a támogatás összegét 2 egymást követı hónapban nem használta fel. A Szociális
Csoport a támogatásra való jogosultságot felülvizsgálja, s amennyiben a kérelmezı nem
kórházi vagy gyógyintézeti kezelés miatti tartós távollét miatt nem vette igénybe a támogatást,
abban az esetben a támogatásra való jogosultságot megszünteti, egyúttal intézkedik a
támogatási összegek utalásának megszüntetésérıl is.
12. Köztemetés
26. §

A polgármester részben vagy egészben mentesítheti a temetési költségek megtérítési
kötelezettsége alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy fıre jutó
havi jövedelem az öny. 150 %-át, egyedül élı esetében az öny. 300 %-át nem éri el.
14. Szociális földprogram

27.§ (1) A szociális földprogramban részt vehet az a személy, akinek:
a)

a háztartásában az 1 fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj 150 %-át,

b) a nyugellátásban részesülık, akiknek az 1 fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át, és
nem rendelkeznek mővelésre alkalmas földtulajdonnal, illetve rendelkeznek az állattartáshoz
szükséges feltételekkel (ól, fedett épület).
(2) Szociális Földprogram alprogramjaiban:
a) konyhakerti növények termesztése,
b) önellátási célú állattartás – baromfitartás,
közös háztartásban élı személyek közül csak egy személy vehet részt.
(3) A szociális földprogramban résztvevık (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
támogatási szerzıdés megkötésével vállalják a részvételt.
(4) A szociális földprogram végrehajtására a támogatottak ingyenes használatra megkapják az
önkormányzattól a program idejére a 6602/2. hrsz-tól a 6602/32-ig terjedı parcellákat, kivételt
képez ez alól a 6602/15. hrsz. földterület.
(5) Az önkormányzat a program mőködéséhez szükséges talajmunkák elvégzését saját gépeivel,
eszközeivel vagy külsı megbízottal történı megállapodás keretében is biztosíthatja.
(6) A Szociális Földprogramban való részvételi kérelmet a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.) intézményvezetıjénél lehet
benyújtani, minden év február 14-ig.
Hajdúnánás Város polgármestere a programban résztvevı családok kiválasztását saját
hatáskörben végzi, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjének javaslata
alapján.
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(7) Amennyiben a kérelmezı az önkormányzati tulajdonú földterületet kíván használatba venni, a
(4) bekezdésben meghatározott területek közül számára az önkormányzat kijelöl egyet, majd
támogatási szerzıdés megkötésére kerül sor a támogatottal. A támogatási szerzıdés a kérelem
benyújtásának éve március 1. napjától a következı év február 28. napjáig terjedı, határozott
idıtartamra jön létre.
(8) Részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a)

a kérelmezı kérelmét nem határidıre adta be, hiányosan töltötte ki, mellékleteket nem
csatolta be,

b) a kérelmezı nem felel meg a jelen rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek,
c)

az elızı támogatási idıszak ellenırzése során tapasztaltak szerint a támogatott a támogatási
szerzıdést megszegte.

(9) Az önkormányzat által biztosított kedvezmények:
a) ingyenes földhasználat, mezıgazdasági gépi szolgáltatás,
b) vetımag biztosítása,
c) ingyenes szakmai tanácsadás nyújtása,
d) ingyenes állatállomány (elınevelt csirke) kihelyezése,
e) Családsegítı Szolgálat részérıl nyújtott családgondozás, rendezvények, közösségfejlesztés,
önsegítı csoportok, háztartás és életmód-alakítás.
(10) A támogatottsági jog és az abból származó bármilyen más elıny másra át nem ruházható.

(11) A támogatott kötelezettségei:
a) a rendelkezésére bocsátott földterületen konyhakerti növényeket termeszteni,
b) a kézi munkákat határidıre jó minıségben elvégezni,
c) a kihelyezett állatállományról megfelelıen gondoskodni,
d) a támogatási szerzıdésben foglaltakat betartani.
(12) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerzıdésben
foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a megállapodást jogosult azonnali
hatállyal felbontani. Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételbıl 1 évi
idıtartamra kizárásra kerül.
(13) Az a személy, aki a 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, azonban rendelkezik
mővelésre alkalmas saját földterülettel, az a 27. § (9) a) bekezdésében foglaltakra nem jogosult.
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IV. fejezet
13. …. év elsı újszülött gyermeke Hajdúnánáson támogatás
28. § (1) A polgármester egyszeri „…. év elsı újszülött gyermeke Hajdúnánáson” támogatás állapít meg
minden naptári év elsı szülött, Hajdúnánási állandó lakóhellyel rendelkezı gyermek törvényes
képviselıje számára.
(2) A támogatás feltétele, hogy a gyermek legalább egyik törvényes képviselıje a gyermek születését
megelızıen egy éve folyamatosan bejelentett Hajdúnánási állandó lakóhellyel rendelkezik, és
életvitelszerően is Hajdúnánáson él.
(3) A támogatás összege 50.000 Bocskai Korona.
(4) Az elsı szülött Hajdúnánási illetıségő gyermek adatait a Védınıi Szolgálat közli a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjával,
minden naptári év január 30-áig. A polgármester ezt követıen a Szociális Csoport útján,
hivatalból dönt a támogatás megállapításáról.
V. Fejezet
15. Záró rendelkezések
29. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 31/2013. (XII. 12.) Önkormányzati Rendelet.
(3) A rendeletet a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
Hajdúnánás, 2015. február 19.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. február 25.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

