
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
8/2017. (V.29.) rendelete 

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociáli s ellátásokról, valamint 
a gyermekek védelme érdekében m űködtetett helyi, személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) rendeletének 
módosításáról 

 
Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, 
továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 
26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdéseiben, 45. §-ban, 47. § (1) bekezdésében, 
50. §-ban, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) 
bekezdéseiben, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelme érdekében működtetett 
helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
rendeletét a következők szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 
(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(5) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) szociális rászorultság esetén a 
jogosult számára pénzbeli vagy természetbeni ellátásként: 

 
a) rendszeres települési támogatást állapít meg, melynek formái a 

következők lehetnek: 
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtható települési támogatást (továbbiakban: települési 
lakásfenntartási támogatás), 

- gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatást, 
- hulladékszállítási díj települési támogatását, 
- alapfokú művészeti tanulmányok települési támogatását, 
- felsőfokú tanulmányok települési támogatását, 

 
b) rendkívüli települési támogatást állapít meg, melynek formái a 

következők lehetnek: 
- pénzbeli rendkívüli települési támogatás, 
- családok otthonteremtési települési támogatását  
- visszatérítendő települési támogatás, 
- szennyvízhálózatra történő rákötéshez kamatmentes települési 

támogatás, 
- gyermekvédelmi települési támogatás, 
- temetési települési támogatás, 
 

c) köztemetést állapít meg.” 
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2. § 

 
A Rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(9) A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelem folyamatosan 
benyújtható. A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell 
megállapítani. A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. A 
támogatást bejelentés, vagy hivatalos tudomásszerzés esetén meg kell 
szüntetni, ha a jogosult a településről elköltözött, vagy elhalálozott. A 
támogatás, a megszüntető határozat meghozatalát követő hónap 1. 
napjától szűnik meg.” 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 11. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(5) A (3) bekezdésben megállapított támogatást egy évre kell megállapítani. 
A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtás hónapjának 1. 
napja.” 

 
 

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

„(6) A gyógyszertámogatást a jogosultságot megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követően egy összegben, a házipénztárból történő 
kifizetéssel kell kifizetni. A támogatott negyedévente köteles a 
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének bemutatni az előző 
negyedévi gyógyszerszámlákat. A Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézője köteles ellenőrizni, hogy a támogatott, az előző negyedévi 
támogatás összegét gyógyszertámogatásra használta-e fel. 
Amennyiben jogosulatlan felhasználás kerül megállapításra, vagy a 
támogatott nem igazolja a felhasználás jogszerűségét, akkor a 
támogatást vissza kell fizetni. Méltányosságból a visszafizetésnek csak 
a részletekben történő teljesítése engedélyezhető. 
A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett megtérítési 
kötelezettség megállapításáról a 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 
jegyző intézkedik.” 

 
(2) A Rendelet 12. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(7) Gyógyszertámogatás csak annak állapítható meg, akinek a 
közgyógyellátási igényét a Járási Hivatal elutasította. A 
gyógyszertámogatásra benyújtott kérelem esetében, belföldi jogsegély 
keretében meg kell vizsgálni, hogy a járási hivatalnál ugyanazon 
kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban közgyógyellátás 
megállapítása iránti eljárás, vagy rendelkezik-e érvényes 
közgyógyellátási jogosultsággal.” 

 
(3) A Rendelet 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(8) Egy családban egyidejűleg legfeljebb két személy részére állapítható 
meg a 11. § (3) bekezdésben foglalt gyógyszertámogatás. Harmadik 
személy részére a támogatás csak abban az esetben állapítható meg, 
ha az első két személy jogosultsága lejárt.” 

 
(4) A Rendelet 12. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 

5. § 
 
A Rendelet az alábbi 12/A. §-sal egészül ki: 
 

Hulladékszállítási díj települési támogatása  
 
 
(1) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
1/2014. (I.14.) rendelet 14. §-án túlmenően hulladékszállítási díj települési 
támogatására jogosultak a Zsombón élő 70. év feletti lakosok, ha az 
ingatlanban más 70. életévét be nem töltött személy lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel nem rendelkezik és életvitelszerűen nem tartózkodik, 
továbbá a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 2018. 
évtől pedig az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében 
meghatározott összegét. A támogatott köteles a jövedelemigazolását 
minden év január 31-ig benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjének. 

 
(2) A hulladékszállítási díj települési támogatásának mértéke a 60 literes 

gyűjtőedény szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összeg, melyet az 
Önkormányzat a kérelmezőnek kéthavonta, tárgy hónap 5. napjáig folyósít. 

 
(3) A hulladékszállítási díj települési támogatását kérelmező személy, aki 

támogatásra válik jogosulttá, köteles lakókörnyezete rendezettségét 
biztosítani az alábbiak szerint: 

 
a) az általa lakott ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter 

széles területsáv, ha a járda mellett zöld sáv is van, akkor az 
úttestig terjedő terület rendben tartásáról, gaztalanításáról, hó 
eltakarításáról, síkosság mentesítéséről gondoskodni; 

 
b) az általa lakott ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen 

használni, művelni, allergén növények ellen védekezni; 
 

c) gondoskodni az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árok és 
annak műtárgyai tisztántartásáról a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok, más hulladékok eltávolításáról. 

 
(4) Amennyiben a fenti feltételeknek a kérelmező nem tesz eleget, úgy a 

hulladékszállítási díj települési támogatása iránti kérelmet el kell utasítani, 
vagy a támogatást meg kell szüntetni. 

 
(5) A hulladékszállítási díj települési támogatása iránti kérelem folyamatosan 

benyújtható. A támogatást bejelentés, vagy hivatalból való tudomásszerzés 
esetén meg kell szüntetni, ha a jogosult lakcíme megváltozott, vagy elhunyt. 
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A támogatás a megszüntető határozat meghozatalát követő hónap 1. 
napjától szűnne meg. 

 
 

6. § 
 
E Rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól 
kell alkalmazni. 
 

 
 
 
 Gyuris Zsolt dr. Csúcs Áron 
 polgármester jegyző 

 
Kihirdetve: 2017. május 29. napján  

 
 
 
 

  dr. Csúcs Áron 
 jegyző 


