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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2017. (I. 27.) 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 foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Humánügyek Bizottságának véleménye 

kikérésével, a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Szoc.R.)az alábbi 22/A. §-al egészül ki:  

 

„22/A. § 

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás 

 

(1) A Képviselő-testület természetbeni települési támogatás formájában tűzifát biztosíthat 

azon szociálisan rászoruló személynek, aki Füzesgyarmaton bejelentett állandó lakóhelyén, 

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e §-ban meghatározott egyéb feltételeknek 

megfelel.   

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen fával való tüzelésre 

alkalmas berendezéssel. 

(3) Szociális tűzifa természetbeni települési támogatás formájában azon személyeknek 

nyújtható, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

57.000 forintot, egyedülálló esetén a 71.250 forintot.  

(4) A természetbeni szociális tűzifa nyújtása iránti kérelmet a Bizottság bírálja el.  

(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a Bizottság a jelen szakasz (3) bekezdésében 

meghatározott jövedelemhatártól 30 %-os mértékben eltérhet.  

(6) A támogatás iránti kérelmet egy ingatlan tekintetében egy személy nyújthatja be.  

(7) Természetben nyújtott szociális tűzifa iránti támogatásként legfeljebb 1 m3 tűzifa 

biztosítható.” 

2. § 

Módosító rendelkezések 

 

(1) A Szoc.R. 8. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8. § (2) A gyógyszerkiadások támogatására való jogosultság megállapításával a jogosult a (3) 

bekezdésben meghatározott mértékű gyógyszerkeret 3 havi folyamatos felhasználására szerez 

jogosultságot. A jogosultság fennállása alatt új kérelem a jelen § szerinti támogatás 

igénylésére nem nyújtható be.” 

(2) A Szoc.R. 8. § (4) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8. § (4) A Bizottság a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemhatártól 30 %-os 

mértékben eltérhet. 

(3) A Szoc.R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  



 

„9. § (3) A kórházi kezelés támogatására való jogosultság megállapításával a jogosult 10.000 

forintos keret 6 havi folyamatos felhasználására szerez jogosultságot. A jogosultság fennállása 

alatt új kérelem a jelen § szerinti támogatás igénylésére nem nyújtható be.” 

(4) A Szoc.R. 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„10. § (4) A hátralékkezelési támogatására való jogosultság megállapításával a jogosult a (3) 

bekezdésben meghatározott keret 24 havi, folyamatos felhasználására szerez jogosultságot. A 

jogosultság fennállása alatt új kérelem a jelen § szerinti támogatás igénylésére nem nyújtható 

be.” 

(5) A Szoc.R. 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„12. § (4) Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi az iskolakezdési 

támogatás minden óvodás, általános iskolás, középiskolás és nappali tagozaton felsőfokú 

tanulmányokat folytató tanulóra kiterjed. Jelen bekezdés szerinti esetben a támogatás mértéke: 

a.) óvodai nevelésben részt vevő gyermekek esetén 2 ezer forint,  

b.) általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 3 ezer forint, 

c.) középfokú iskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 4 ezer forint, 

d.) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén 5 ezer forint.” 

(6) A Szoc.R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. § (2) A támogatás megállapítására a kár mértékétől függően kerül sor, azzal, hogy a 20 

ezer forintot meg nem haladó kárigények esetén a Polgármester, a 20 ezer forintot meghaladó 

kárigények esetében a Bizottság bírálja el a kérelmeket, azzal, hogy a kárigényen 

túlterjeszkedő támogatás nem nyújtható és a támogatás maximális mértéke 50 ezer forint.”  

(7) A Szoc.R. 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16. § (4) Az élelmiszervásárlási utalvány formájában nyújtható támogatására való 

jogosultság megállapításával a jogosult 5.000 forintos keret 3 havi folyamatos felhasználására 

szerez jogosultságot. A jogosultság fennállása alatt új kérelem a jelen § szerinti támogatás 

igénylésére nem nyújtható be. A Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben az 

élelmiszervásárlási utalvány keretet 10.000 forintban állapíthatja meg.” 

(8) A Szoc.R. 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„17. § (2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható azon személyek részére, akik 

alkalmanként jelentkező többletkiadásaik miatt anyagi támogatásra szorulnak, így különösen 

gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadások fedezésére, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek e helyzetükből adódó kiadások 

viseléséhez.” 

(9) A Szoc.R.-ben, a 20. § (1) bekezdésének kivételével az „öregségi nyugdíjminimum”, 

„öregségi nyugdíj legkisebb összege” illetve „ÖNYM” szófordulatok helyébe a „31.350 

forint” szófordulat lép. 

(10) A Szoc.R 9. § (2) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében valamint 19. § (4) bekezdésében 

a „20 %” szófordulat helyébe a „30 %” szófordulat lép.  

 

3. § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

Füzesgyarmat, 2017. január 17. 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 
Kihirdetve: 2017. január 27. 

 


