Rendkívüli települési támogatás
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki időszakosan vagy
tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, feltéve, hogy
háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül:
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás
kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy
d) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet
önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem
tud kiegyenlíteni vagy
f) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadásai keletkeztek
g) létfenntartási gondok.
(3) A kérelemből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy mi az a rendkívüli élethelyzet, valamint
időszakos, vagy tartós létfenntartási gond, amely a támogatásra való jogosultságot indokolja.
Pontosan meg kell jelölni, és a kérelemhez mellékelni e tényt alátámasztó iratokat és
bizonyítékokat.
(4) Különösen indokolt esetben családonként, illetve egyedül élő személy esetében
személyenként – évente egy alkalommal – jövedelemvizsgálatra való tekintet nélkül is
nyújtható támogatás.
(5) Rendkívül sürgős esetben a polgármester is jogosult egyszeri, azonnali támogatásról
dönteni. Abban az esetben, ha a körülmények súlyossága a szociális helyzet jogszabály
szerinti vizsgálatára nem ad időt, vagy lehetőséget a polgármester vélelmezheti a szociális
rászorultság feltételeinek meglétét. A megállapító határozatban rendelkeznie kell arról, hogy a
segélyezett a határozat átvételétől számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül – utólag – a
szükséges iratokkal köteles bizonyítani a jogosultságát.
(6) A támogatás esetenként, vagy legfeljebb hat hónapos időtartamban nyújtható.
(7) A Bizottság által megítélt támogatást a döntés meghozatalától számított 3 napon belül
folyósítja az Önkormányzat. A Polgármester által megállapított támogatás a döntéshozatalt
követően, haladéktalanul kifizetésre kerül.
Települési kamatmentes kölcsön
(1) Települési kamatmentes kölcsön (továbbiakban: támogatás) állapítható meg azoknak az
egyedül élő személyeknek vagy családoknak, akik súlyos betegség, elemi csapás, haláleset,
vagy más súlyos és rendkívüli esemény bekövetkezése miatt kerültek olyan helyzetbe, hogy
létfeltételeik ideiglenesen nincsenek biztosítva.
(2) Támogatás nyújtható azoknak is, akik fel nem róható okból keletkezett közüzemi
díjhátralékának (pl. víz, villany, gáz) rendezéséhez szükséges és a szolgáltatás
kikapcsolásának megelőzését, vagy a szolgáltatás visszakapcsolását szolgálná.

(3) Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül álló esetében 250 %-át.
(4) Támogatás csak annak folyósítható, aki rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely
biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére.
(5) Házasságban együtt élők esetén a támogatás iránti kérelmet mindkét házastársnak együtt
kell előterjesztenie. Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
élettársak, és a támogatás iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írniuk. A támogatás
folyósításáról szóló szerződésben a házastársat, illetve az élettársat egyetemleges adóstársként
kell feltüntetni.
(6) A megállapított támogatást legfeljebb 12 hónapra, havi egyenlő részletekben történő
törlesztési feltétellel lehet nyújtani. A visszafizetést a támogatás folyósítását követő hónap
első napjától kell megkezdeni.
(7) A támogatás egy évben egyszer igényelhető.
(8) A támogatás ismételt igénybevételének feltétele az előző kölcsön teljes összegű
visszafizetése.
(9) A polgármester a támogatásban részesítettekkel szerződést köt a visszafizetésének
módjáról, nem teljesítés esetén a következményeiről és a követelés biztosításáról.
(10) Amennyiben a kérelmező ingatlantulajdonnal rendelkezik és a támogatás összege
meghaladja a 100.000,- Ft-ot, a jegyző a szerződés egy példányával értesíti a Földhivatalt a
jelzálogjog bejegyzése végett.
Temetési támogatás
23. § (1) A 12. §-ban foglaltaktól eltérően a temetési költségek mérséklésére nyújtandó
rendkívüli települési támogatás. A kérelem a temetést követő 3 hónapon belül terjeszthető elő.
A temetési költségek mérséklésére nyújtható önkormányzati támogatás összege 15.000,- Ft.
(2) A temetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
- a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, ha nem a településen történt a
haláleset,
- temetési vállalkozó igazolását arra vonatokozóan, hogy kérelmező
gondoskodott a közeli hozzátartozó eltemettetéséről.
(3) Az elhunyt személy temetésével összefüggésben egy hozzátartozó jogosult a temetési
támogatás igénybevételére, aki a temetésről gondoskodott.
Települési ápolási díj
(1) Méltányossági ápolási díj (továbbiakban: támogatás) állapítható meg Péteri község
közigazgatásai területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó azon személynek,
aki 18 év feletti, három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igénylő,
tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását végzi.
(2) Támogatásra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], ha állandó és tartós
gondozásra szoruló tartósan beteg 18 év feletti személy gondozását, ápolását végzi.
(3) A támogatás legfeljebb hat hónapra állapítható meg, ha az ápoló családjában egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át, egyedül élő esetén 250 %-át.
(4) A támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg 80 %-a.

(5)Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy támogatásra való jogosultság
állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy
számára állapítható meg támogatás.
(6) Szünetel a támogatásra való jogosultság, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban,
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a támogatás
összegét,
c) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés
kivételével - a napi 4 órát meghaladja.
(7) A támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét rendszeresen nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az ápoló az ápoltat bántalmazza.
(8) Az ápolt személy halála esetén a támogatás folyósítását a halál időpontját követő első
hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(9) A támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. A támogatásban részesülő
személy - ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett
személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj
fizetésére kötelezett.
(10) A támogatás iránti kérelem kizárólag az ápolt személynek a beleegyezésével nyújtható
be.
(11) A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg,
illetve állandó és tartós gondozásra szorul.
(12) Az Szt. 2015. március 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre
került ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül
támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben a támogatás kezdő
napja 2015. március 1.
(13) Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését a Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrizheti, aki ennek érdekében az önkormányzat által kijelölt
személlyel környezettanulmány felvételére jogosult.
Települési gyógyszertámogatás
(1) A települési gyógyszertámogatás a rendszeres gyógyszerköltséghez és gyógyászati
segédeszköz beszerzéséhez való teljes vagy részbeni támogatás (továbbiakban: támogatás).
(2) A rendszeres gyógyszerköltségéhez az kaphat támogatást, aki közgyógyellátási
igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer havi költsége
meghaladja saját jövedelme 15 %-át, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő
esetén 250 %-át.
(3) A gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez - különös méltánylást igénylő esetben –
támogatás annak adható, aki a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből
biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(4) A (2) bekezdés szerinti havi rendszeres gyógyszerköltséget a kérelmező által becsatolt
számla vagy a háziorvos által kiadott – és az OEP honlapja szerint beárazott – hatóanyaglista
alapján kell meghatározni.
(5) A (2) bekezdés szerinti támogatás a kérelem benyújtásától legfeljebb hat hónap
időtartamra állapítható meg, havi összege nem haladhatja meg a havi 5.000 Ft-ot.
(6) Az (1) bekezdésében szabályozott kérelem kötelező melléklete a háziorvos és/vagy
kezelőorvos által felírt rendszeresen szedett gyógyszerekről, vagy gyógyászati
segédeszközökről, illetve ezek költségének összegéről szóló igazolás.
Települési lakásfenntartási támogatás
(1) A lakásfenntartási támogatás (továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A támogatás adható a háztartás villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához.
(3) A támogatás annak a személynek adható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyszemélyes háztartások esetében 250 %-át.
(4) A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó
jogviszony időtartamára állapítható meg.
(5) A támogatás kizárólag természetben nyújtott támogatás, amelyet az Önkormányzat
közvetlenül a szolgáltatók felé teljesít.
(6) A támogatás mértéke havonta 1.000,- Ft-tól - 5.000,- Ft-ig terjedhet.
(7) A támogatás háztartásonként egy személy részére állapítható meg.
(8) A támogatás megállapításához csatolandó dokumentumok és adatok:
a.) villanyáram költsége,
b.) vízfogyasztás költsége,
c.) csatornahasználat költsége,
d.) gázfogyasztás költsége,
e.) tüzelőanyag költsége,
f.) lakbér, vagy albérlet költsége,
g.) szemétszállítás költsége,
h.) internet költsége,
i.) kábel TV költsége,
j.) vezetékes telefon költsége,
k.) mobil telefon költsége,
l.) köztartozás,
m.) a lakás hasznos alapterülete.
(9) A kérelemhez csatolni köteles a (8) bekezdésben felsorolt előző havi számlákat, adatokat.
(10) Ha a számla nem a kérelmező nevére szól, az eltérés okát igazolni kell.
(11) Támogatás iránti kérelmet csak olyan személy terjeszthet elő, aki életvitelszerűen a
lakásban tartózkodik. Ha az ingatlan tulajdonosa életvitelszerűen a lakásban él, a támogatás
iránti kérelmet más – a háztartásban élő – személy nem terjesztheti elő, kivéve a Ket. szerinti
képviselet esetét.
(12) Az ingatlanon tartózkodás jogszerűségét (adás-vételi szerződéssel, használatbavételi
engedéllyel, tulajdoni lap másolattal, bérleti szerződéssel, szívességi lakáshasználat esetén a
lakással rendelkezni jogosult két tanú előtt tett írásbeli hozzájárulásával, vagy egyéb hitelt
érdemlő módon) kell bizonyítani.

(13) Nem jogosult támogatásra:
a) aki a lakását bérbe adja, vagy más módon hasznosítja;
b) aki a lakást jogcím nélkül használja;
c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy
öröklési szerződése áll fenn.
Gyermekétkezési térítési díj települési támogatás
(1) Gyermekétkezési térítés díj települési támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtható, a
köznevelési intézménybe járó gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való
hozzájárulásként, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő
esetén 250 %-át.
(2) A támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói
jogviszonyának fennállására vonatkozó, illetve a köznevelési intézmény által az étkezési
térítési díj összegéről kiállított igazolás.
(3) A támogatás formája természetben nyújtott támogatás, amely a megállapított személyi
térítési díj 25 és 100 %-a közötti rész lehet.
(4) A támogatás a kérelem benyújtásától iskolai étkeztetés esetén legfeljebb az adott tanítási
év, óvodai étkeztetés esetén legfeljebb az adott nevelési év végéig állapítható meg.

