
 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete 
 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

 (módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2023. március 1.) 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Raposka Község 
Önkormányzat Polgármestere a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetben, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. 
§-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, 
a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
  

  
1. Eljárási rendelkezések  

1. §  

1) Az eljárások során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a)-f), i)-l) pontjában, valamint az (1a)-(5) 
bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.  

2) Az ellátások iránti kérelmet ügyfélfogadási időben a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Általános Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani. A kérelmet postai 
küldeményként a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére (8300 Tapolca, Hősök 
tere 15.) kell feladni.  

3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról 
és megszüntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt:  

a) a rendkívüli települési támogatás, 
b) a köztemetés elrendelése és költségének visszafizetése esetén. 

4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetési kötelezettséget 
keletkeztet, mely esetben az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.  

5) A rendelet hatálya alá tartozó támogatások fedezetét az önkormányzat éves 
költségvetésében tervezni kell.  

2. §  

(1) A kérelemhez csatolni kell:   
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői 

tevékenységből származó - jövedelmekről a - kérelem benyújtását megelőző havi 
nettó - kifizető igazolását,  

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői 
tevékenységből származó jövedelem esetén   
ba) az adóbevallással már lezárt időszakról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
által kiállított igazolást és  
bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról szóló igazolást,   

c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek tanulói vagy 
hallgatói jogviszonyáról, a részére folyósított ösztöndíjról vagy szociális és egyéb 
juttatásairól szóló intézményi igazolást,  



d) a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről az állami 
foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában regisztrált 
álláskeresőként szerepel,   

e) a gyermekelhelyezés, a gyámrendelés, a gyermektartásdíj vonatkozásában hozott 
végleges döntést vagy jogerős bírósági ítéletet,   

f) a kapott vagy levont tartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a 
banki átutalásról szóló bizonylatot, a jogosult és kötelezett által aláírt átadás-átvételi 
elismervényt, a jogosult és kötelezett együttes nyilatkozatát vagy az önálló bírósági 
végrehajtó igazolását.  

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a-b) pontjában előírt jövedelemigazolás beszerzése aránytalan 
nehézséget jelent, úgy a kérelmező tehet írásbeli nyilatkozatot is. 

3. §  

A pénzbeli támogatást - a kérelmező lakcímére, az általa megjelölt folyószámlára vagy 
postacímre kell utalni a megállapításáról szóló döntés közlését követő 10 napon belül. 

2. Települési támogatások  

4. §  

(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. 
A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, 
hogy elősegítse a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.  

(2) A települési támogatás formái  
a) rendkívüli települési támogatás,  
b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kapcsolódó települési 

támogatás,  
c) gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás,  
d) gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatás.  

(3) A települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A 
települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes 
körülményt figyelembe véve dönt.  

(4) Természetbeni ellátások különösen:  
a) tüzelőanyag biztosítása,  
b) közüzemi díj átvállalása,  
c) élelmiszerutalvány biztosítása,  
d) élelmiszer, tanszer vagy ruházat vásárlása,  
e) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása.  

 
Rendkívüli települési támogatás 

5. §  

(1) Eseti jelleggel rendkívüli települési támogatást kell megállapítani  
a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy  
b) az időszakosan, illetve tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére.    

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező   
a) részére megállapított rendszeres pénzellátásának kifizetése valamely ok miatt 

késik,   
b) rendszeres jövedelme megszűnt,  
c) a családjában élő gyermeke beiskolázásáról nem tud gondoskodni,   



d) tartós betegsége, vagy rokkantsága miatt a családjában jelentős jövedelem kiesés 
következett be és egyszeri kiadásra kényszerül,   

e) megbetegedése miatt egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadása keletkezik,  
f) kórházi kezelésre szorul,  
g) családjában elemi kár, baleset következett be,   
h) bűncselekmény áldozatává vált és anyagi segítségre szorul. 

(3) Létfenntartási gondnak tekintendő   
a) az élelmiszerek hiánya,   
b) a megfelelő ruházat hiánya,    
c) a tüzelőanyag hiánya,  
d) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének vagy a lakhatás elvesztésének veszélye. 

6. §  

(1) 1  A kérelmezőt rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az 5. § (2)-(3) 
bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén, amennyiben 
a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetében az egy főre 

jutó havi nettó jövedelme a 120.000 Ft-ot, 
b) családban élőként az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 90.000 Ft-ot nem haladja meg. 

(2)2 A rendkívüli települési támogatás mértéke 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet. 
(3)3 Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetben, amikor a segítség elmaradása a 

kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti, a rendkívüli települési támogatás 
mértéke 150.000 Ft-ig terjedhet.  

(4) A polgármester a körülmények teljes körű, egyedi mérlegelése alapján különös méltánylást 
érdemlő körülmény fennállása esetén a 6. § (1) bekezdésében előírt jövedelemhatártól 
eltérhet.  

 
         Az elhunyt eltemettetésének költségeihez kapcsolódó települési támogatás   

7. §  

(1) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez kapcsolódó települési támogatás adható az 
elhunyt hozzátartozójának vagy a temetésről gondoskodó más személynek, ha a 
kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri el a 
250.000 Ft-ot, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetén 
a 300.000 Ft-ot.  

(2) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez kapcsolódó települési támogatás összege 
50.000 Ft. Különös méltánylást érdemlő esetben a támogatás mértéke elérheti a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező 
vagy a családja létfenntartását veszélyeztetik.  

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege azonos a közköltségen történő 
temetésnél alkalmazott urnás temetés költségével.  

(4) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a kérelmező vagy vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti temetési számlát, továbbá 
az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben a haláleset nem Tapolcán vagy 
Raposkán történt.  

                                                 
1 Módosította a 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. március 3. 
2 Módosította a 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. március 3. 
3 Módosította a 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. március 3. 
 



(5) A kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül be kell nyújtani. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.  

  
Gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás  

8. §  

(1) A támogatás a raposkai lakosként született gyermek családjának a születést követő 
megnövekedett kiadások mérséklésére nyújt pénzbeli támogatást.  

(2) Gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatást igényelhet az újszülött szülője, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri el a 250.000 
Ft-ot, gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetén a 300.000 Ft-ot.  

(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani 
az Általános Igazgatási Csoportnál. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát.  

(4)4 A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás összege gyermekenként 
100.000 Ft.  

  
Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatás  

9. §  

(1)5 Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatásra jogosultak azok a gyermeket 
nevelő családok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el 
a 120.000 Ft-ot, egyedülálló szülő esetében a 150.000 Ft-ot. A középiskolai 
tanulmányaik végéig igényelhető a gyermekek után a támogatás. 

(2) A támogatás iránti kérelmet gyermekenként évente egy alkalommal, augusztus 01-től 
szeptember 30-ig lehet előterjeszteni.  

(3) 6 A gyermek neveléséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként kerül 
meghatározásra. A támogatás mértéke gyermekenként 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet.  

  
3. Köztemetés  

 
10. §  

(1) Köztemetés, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetés, a helyben működő 
temetkezési szolgáltatóktól évente bekért árajánlat alapján megkötött megállapodásban 
meghatározott költséggel rendelhető el. 

(2) Az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kell 
kötelezni.  

(3) 7 A köztemetés költségeinek visszafizetésére kötelezett személy kérelmére maximum 
tizenkét havi részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem meghaladja a 6. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket, de az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb, mint 180.000 Ft. 

(3) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat 
jogerőre emelkedését követő hónap 15. napja.   

                                                 
4 Módosította a 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. március 3. 
5 Módosította a 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. március 3. 
6 Módosította a 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. március 3. 
7 Módosította a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. március 1. 
 



(4) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségének megtérítési 
kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti, ha a temetési költségek viselése 
az eltemettetésre köteles személy létfenntartását veszélyezteti.  

 
4. Záró rendelkezések  

11. §  

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.   
 

12. § 
 
Hatályát veszti Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.  
  
 
Raposka, 2021. május 26.  
 
 
  
                    Bolla Albert sk.                   dr. Iker Viktória sk.                                         
                    polgármester    jegyző                                 
  
  
  
Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. március 1. 
 
 
 
 

  dr. Iker Viktória sk. 
          jegyző 
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