
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
11/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában kapott feladatkörében eljárva – a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság és a Szociális és Humánügyek Bizottság véleménye kikérése után - a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 
18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdését hatályon kívül 
helyezi: 
 
(2) A R. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás mértéke a közüzemi díjhátralék 50 %-a, de maximum 100 ezer Ft. 
lehet. Az önrész 30 napon belül történő befizetése esetén történik a támogatás átutalása. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.” 
 
(3) A R. 12. § (4) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre 
módosul. 
 „(4) Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi az iskolakezdési 
támogatás minden általános és középiskolai tanulóra kiterjed, amelynek mértéke 3 illetve 5 
ezer Ft.” 
 
(4) A R. 16. § (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„(5) A támogatott köteles utólagosan „névre szóló” vásárlási számlát benyújtani a 
Szociális Csoporthoz. Aki ezt elmulasztja, az a következő 6 hónapban elesik e támogatástól.” 
 
(5) A R. 17. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„(4) Az azonnali támogatás megállapítására a Polgármester jogosult. A támogatott 
köteles utólagosan „névre szóló” vásárlási számlát vagy nyugtát benyújtani készpénzes 
támogatás esetén a Szociális Csoporthoz.” 
 
(6) A R. 19. § (1) a) és b) pontja helyében az alábbiak lépnek: 

„a/ a 75. év feletti házaspárok, (amennyiben mindkét fél betöltötte a korhatárt), akiknél 
az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az ÖNYM legkisebb összegének a 
kétszeresét, 
 
b/ a 75. év feletti egyedül élő személy, akinél a havi jövedelem nem haladja meg az 
ÖNYM legkisebb összegének két és félszeresét”  

 
(7) A R. 20. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 „(2) A támogatás a fűtési idényre (október-március) korlátozódik és csak tűzifa vagy 
utalvány formájában nyújtható, illetve a közszolgáltatónak utalható át. Az utalványban 
nyújtott támogatással az utalvány átvételétől számított 30 napon belül névre szóló számlával 
kell elszámolni. Amennyiben ez elmarad, úgy további támogatás 6 hónapig nem adható.” 
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(8) A R. az alábbi 20/A. §-sal egészül ki: 
 

„20/A. § 
Nyugdíjasok ünnepi támogatása 

 
 (1) Minden füzesgyarmati állandó lakóhellyel rendelkező 60 év feletti személy részére 
évente egyszeri karácsonyi támogatás adható 3 ezer Ft. értékben, utalvány formájában. 
 

(2) A támogatás kifizetéséről a Polgármester intézkedik.” 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2015. november 1. napján, az 1. § (3) bekezdése 2015. szeptember 1. napjától 
lép hatályba. 
 
Füzesgyarmat, 2015. október 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere Károly         dr. Makai Sándor 
polgármester               c. főjegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2015. október 29. 


