Aszód Város Képviselő testületének 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
(egységes szerkezetben )

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában,
48. §-ában, 132. § (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli, természetbeni ellátások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) Aszód Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező az Sztv.3. § (1) -(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, a Gyvt.
4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott természetes személyekre,
b) E rendelet hatálya - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 7. § (1)
bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak Magyarországon jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában:
1. jövedelem: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem;
2. vagyon: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon;
3. család: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek közössége;
4. közeli hozzátartozó: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy;
5. egyedül élő: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy;
6. háztartás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége;
7. rendszeres pénzellátás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerinti
ellátás;
8. keresőtevékenység: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerinti
tevékenység;
9. aktív korú: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott személy;
10. egyedülálló: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy;
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11. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében gyermek: a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § a)
pontja szerinti kiskorú;
12. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében veszélyeztetettség: a Gyvt. 5. § n) pontja
szerinti helyzet, állapot;
13. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében tartós betegség: a Gyvt. 5. § p) pontja szerinti
állapot;
14. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt: a Gyvt. 5. §
q) pontja szerinti állapot;
15. a gyermekvédelmi ellátás tekintetében fiatal felnőtt: a Gyvt. 5. § c) pontja szerint
meghatározott személy;
16. környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény szerinti helyszíni szemle;
17. rendkívüli élethelyzet: ha a kérelmezőnél, illetve családjában rendkívüli esemény, így
különösen betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, káresemény, munkahely elvesztése
folytán kialakult élethelyzet;
18. kritikus élethelyzet: a testi épséget, az egészséget az alapvető szükségletek kielégítését
- így különösen a táplálkozást, lakhatást - veszélyeztető helyzet;
19. elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában: a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és
belvíz.
20. 1 Különös méltánylást érdemlő helyzet: olyan nem várt létfenntartást veszélyeztető
vagy rendkívüli élethelyzet, amely súlyosan veszélyezteti a kérelmező és a vele együtt élő
közeli hozzátartozók megélhetését. A helyzet mérlegeléskor az eljáró hatóság többek
között figyelembe veszi a mindennapi megélhetés (élelmezés) költségeit, a rezsi
költségeket, a lakást terhelő hitel havi törlesztő részletét, a közös háztartáson kívül élő
hozzátartozó igazolt támogatását, a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával
kapcsolatos többletköltségeket.
21. 2 Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi
LXVI. törvény 5. § (2)-(4) bvekezdésében meghatározott lakóhely.
3. Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a
Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy a Jegyzőre ruházza.
(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására vagy a Polgármester a Jegyző
jogosult.
(3) A Polgármester és a Jegyző önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a
Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályához benyújtandó
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
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4. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez
formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt
mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.
(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a
kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.
(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek - ha e rendelet másként nem
rendelkezik - személyesen a Jegyzői Osztályon, vagy postai úton nyújthatók be.
(4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Jegyzői Osztály
készíti elő.
(5) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által
kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a
vállalkozó nyilatkozata,
c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az
utolsó havi nyugdíjszelvény,
d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás,
e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói
ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása,
vagy nyilatkozata,
f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat,
g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,
h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,
bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,
i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami
foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,
j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolás.
(6) A rendkívüli támogatás esetében a jövedelem számításra vonatkozó időszakra az Sztv.10.
§ (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(7) A települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, és
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére.
5. § (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a
Polgármesteri Hivatal megkeresheti:
a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,
d) a munkáltatót.
(2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a
kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében, illetve elfogadható a kiskorú
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gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, továbbá a gyermek- és
családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is. Amennyiben már
korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már készült
környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni.
(3) Amennyiben a hivatalos tudomása vagy az elvégzett környezettanulmány alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró
hatóság vitatja, az Sztv. 10. § (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(4) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a
jövedelemszámításnál az Sztv.10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(5) Az ebben a rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási
rendelkezések az adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra.
(6) Az ebben a rendeletben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései kell
alkalmazni.
6. § A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.
7. § 3 (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások, ha e rendelet másként nem
rendelkezik a kérelmezőt a kérelem benyújtás hónapja első napjától illetik meg. A jogosultság
megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte
hónapjának utolsó napja.
(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett
ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap
utolsó napjáig.
(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek
folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. rendelkezései az irányadóak.
8. § (1) A szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni. A
jogosultságot a tárgy hónap utolsó napjával kell megszüntetni az ellátás havi teljes összegének
folyósítása mellett.
(2) A megállapított szociális támogatás folyósítása, illetve kifizetése:
a) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás átutalással, postai úton, lakossági
folyószámlára történő kifizetéssel vagy a jogosult körülményeinek mérlegelése alapján
házi pénztáron keresztül konkrét összeg megjelölésével kerül kifizetésre.
b) Az esetenkénti települési támogatás kifizetését 5 munkanapon belül teljesíteni kell
átutalással, postai úton illetve házi pénztárból.
(3) A települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről a
Polgármester, a Jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik.
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(4) Az ellátásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést végzővel
együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani és a szociális és gyermekvédelmi
ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.
4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
9. § (1) Az Sztv.17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.
(2)
Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyezteti a Polgármester, a Jegyző a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
5. Adatkezelés
10. § (1) A Jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából az Sztv.18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos
és helyi nyilvántartást vezet.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az
Önkormányzatnak bejelenteni.
6. Ellátási formák
11. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve
természetbeni szociális ellátás nyújtható.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) települési támogatást:
aa)
lakásfenntartási támogatást,
ab)
gyermekétkeztetési kedvezményt,
ac)4 iskolakezdési támogatást, fogyatékos gyermek családjának nyújtott
támogatást, nyári szünidei táborozási támogatást,
ad)
rendszeres gyógyszertámogatást,
ae)
gyermek születéséhez kapcsolódó támogatást,
af)
ünnepekhez kapcsolódó támogatást.
b) rendkívüli települési támogatást:
ba)
létfenntartási támogatást,
bb)
krízistámogatást,
bc) 5 gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz
nyújtott
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támogatás,
bd) közlekedési támogatás munkába álláshoz,
be)
szociális célú tűzifa juttatást,
bf)
temetési támogatást,
c) köztemetést
állapít meg az Sztv.45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e
rendeletben meghatározott feltételek szerint.
II. Fejezet
Települési támogatások
7. Lakásfenntartási támogatás

12.6 § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként
a) lakbér-hozzájárulás az Önkormányzathoz, mint bérbeadóhoz történő teljesítéssel,
b) közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással,
c) társasházi lakások esetén fizetendő közös költség támogatás (társasház részére történő utalással) állapítható meg.
(2) Egy lakóingatlan vonatkozásában az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt támogatások
közül csak egy féle támogatás nyújtható. Amennyiben az érintett lakás vonatkozásában labérhozzájárulás is biztosítható, úgy ezen támogatást kell a kérelmező részére megállapítani.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél
az érintett lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek figyelembe vételével az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér összegének 100 %-át és a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek egyikének sincs vagyona.
(4) A 12.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege,
a) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
aa) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 85 %-át 7.000,- forint,
ab) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 60 %-át 5.000,- forint.
b) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
ba) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 100 %-át 5.000,- forint,
bb) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 85 %-át 4.000,- forint.
(5) A 12.§ (1) bekezdés b) - c) pontjaiban megállapított támogatás összege:
a) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
aa) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 85 %-át 6.000,- forint,
5
6

Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 1. §. Hatályos: 2016. IV. 1-től.
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05.. ) rendelet 2. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól

6

ab) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 60 %-át 4.000,- forint.
b) ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem nem éri el
ba) egyedül élő esetén a mindenkori nettó minimálbér 100 %-át 4.500,- forint,
bb) családos esetén a mindenkori nettó minimálbér 60 %-át 3.500,- forint.
(6) Nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásra:
a) aki lakását, vagy annak egy részét albérletbe adja, vagy más módon hasznosítja a
lakását;
b) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy
öröklési szerződése áll fenn;
c) akinek korábbiakban bérelt önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában lejárt
esedékességű tartozása áll fenn, függetlenül attól, hogy életvitelszerűen hol tartózkodik.
(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó
jogviszony időtartamára kerül megállapításra.
13. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(3) A lakásfenntartási támogatás kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a
Jegyző dönt.
8. Gyermekétkeztetési kedvezmény
14. § (1) 7 Átruházott hatáskörben a Polgármester a Gyvt. 21. § (1) bekezdése szerinti
intézményekben (a továbbiakban: intézmények) a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából
egy nevelési- vagy tanévre, amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési
kedvezményben (a továbbiakban: kedvezmény) részesti az alábbiak szerint.
(2) Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) 8 a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át, úgy a fizetendő étkezési
személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő
b) 9 a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %-át úgy a fizetendő étkezési
személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő
mértékű étkezési támogatást állapít meg.

Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 1. §. Hatályos: 2017. II. 24-től.
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
9
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 1. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
7
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(3) 10 A (2) bekezdés szerinti kedvezmény iránti kérelmet év közben folyamatosan lehet
benyújtani. A kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás
a megállapítást követő hónap első napától illeti meg.
Az (2) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás megállapításához szükséges:
a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,
b) a jövedelemigazolások,
c) Aszódi lakóhely igazolása,
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.
(4) Az önkormányzat által működtetett Gyermekétkeztetési Intézmény ( továbbiakban:
Intézmény) szolgáltatását igénybe vevők esetében a jogosult részére megállapított
kedvezmény az arról hozott határozat alapján kerül folyósítására, az Intézmény havi
kimutatása alapján az Intézmény számlájára történő átutalással.
(5) A nem az önkormányzat által működtetett intézménybe beíratott jogosult részére
megállapított kedvezmény, az arról hozott határozat alapján kerül folyósítására, a
gyermekétkeztetést biztosító intézmény kimutatása alapján annak számlájára történő
átutalással.
(6) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
9. Iskolakezdési támogatás, fogyatékos gyermek családjának nyújtott támogatás, nyári
szünidei táborozási támogatás 11
15. § (1) Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek amennyiben a gyermeket gondozó
családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, azok az
alapfokú oktatásban részt vevő gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel járó
költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni.
(2) Átruházott hatáskörben a Polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes
képviselő kérelme alapján:
a) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
aa) 12 a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %-át, vagy
ab) 13a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori nettó minimálbér
összegének 70 %-át, vagy
14
b) a három- vagy több gyermeket nevelő családok esetében a mindenkori nettó
minimálbér összegének 70 %-át, vagy
c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
általános iskolás Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
Aszódón tartózkodó tanulói részére.
(3) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
A második mondatot megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 3. §. Hatályos: 2016. IV. 1-től.
Megállapította a 7/2018. ( IV.20.) rendelet 2. §-a, hatályos 2018. IV. 21-től.
12
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
13
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
14
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
10
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(4) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá a
tanulói jogviszony igazolását.
(5) 15 A támogatás összege tanulónként egységesen 15.000,- Ft.
(6) A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
15/A. §16 (1) 17 Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a
Polgármester települési támogatást állapíthat meg annak a fogyatékos gyermeket nevelő családnak, ahol a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) bekezdés szerint még tanköteles és korai fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési
Igénye integrált óvodai, iskolai vagy speciális, gyógypedagógiai intézményben valósul meg.
(2) A települési támogatás összege gyermekenként legfeljebb 150.000,- Ft/év. A támogatásra
való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a megállapítást követő hónap
első napjától illeti meg.
(3) A fogyatékosság tényét és a korai fejlesztés, vagy sajátos óvodai vagy iskolai nevelés
megvalósulását a kérelmezőnek igazolnia kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat ( Hallás-,
Látás-, Mozgásvizsgáló) Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye
igazolásával.
(4) A kérelemhez csatolni kell továbbá a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá az
intézményi jogviszony igazolását.
(5) A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 12. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
15/B. § 18 (1) Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a
Polgármester táborozási támogatás formájában, kérelemre hozzájárul a gyermekek biztonságos nyári elhelyezéséhez az Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón tartózkodó tanulói részére a törvényes képviselő kérelme alapján,
a) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a támogatás a tábor költségének legfeljebb 80%-a,
b) ha a gyermek gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult, a tábor költségének legfeljebb
60%-a,
c) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
ca) 19 a mindenkori nettó minimálbér összegének 80 %-át a tábor költségének legfeljebb 40%-a,
cb) 20a mindenkori nettó minimálbér összegének 95 %-át a tábor költségének legfeljebb
20%-a.
Megállapította a 20/2019. ( XI. 21. ) rendelet 1. §. hatályos: 2019. XI. 21-től.
Beiktatta a 7/2018. ( IV.20.) rendelet 3 §-a, hatályos 2018.IV.21-től.
17
Megállapította a 19/2020. ( VII.10 ) rendelet 2. §. hatályos: 2020. VI. 11-től.
18
Beiktatta a 7/2018. ( IV.20.) rendelet 3 §-a, hatályos 2018. IV. 21-től.
19
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
20
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
15
16
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(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyévben június 1. és július 31. között. A támogatásra
való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás az igénybe vett táborozás
időtartamára illeti meg.
(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, jövedelem igazolást, gyermek felügyeletét biztosító tábor költségét és a gyermek táborba történt beíratását
alátámasztó igazolást.
(4) A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 13. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
10. Rendszeres gyógyszertámogatás
16. § (1) 21 Átruházott hatáskörben a
Polgármester kérelemre rendszeres
gyógyszertámogatást állapít meg a kérelem benyújtása hónapjától maximum hat hónap
időtartamra az Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén
életvitelszerűen tartózkodó személynek, akinek
a) 22 a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nettó minimálbér
összegének 80 %-át, egyedül élő esetén annak 85 %-át nem haladja meg,
b) 23 akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nettó minimálbér összegének 100 %-át, és a havi rendszeres krónikus
betegségéhez kapcsolódó igazolt gyógyszerköltsége az egy főre eső jövedelem 40 %-át
meghaladja.
24
(2) A rendszeres gyógyszertámogatást abban az esetben állapítható meg, amennyiben a
havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 10 %-át.
(3) 25 a) A rendszeres gyógyszertámogatás s összege a (4) bekezdés alapján igazolt költség,
de legfeljebb havi 12.000.-Ft összegben állapítható meg.
b) A rendszeres gyógyszertámogatás s összege az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
jogosultsági feltétel esetén legfeljebb havi 20.000.-Ft összegben állapítható meg.
(4) 26 A kérelemhez csatolni kell a háziorvos/kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az
igénylő havi rendszeres, krónikus betegségéhez szükséges gyógyszerszükségletéről és
gyógyszerkiadásairól. A kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) A (4) bekezdés szerinti háziorvosi/kezelőorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező
személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni.
(6) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Sztv. alapján érvényes
közgyógyellátással rendelkezik.
(7) 27 A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a
támogatás a megállapítást követő hónap
első napától illeti meg. A rendszeres
gyógyszertámogatás gyógyszerutalvány biztosításával személyenként történik.
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 5. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
23
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
24
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 5. §. Hatályos: 2016. IV.1-től.
25
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 5. §. Hatályos: 2016. IV.1-től.
26
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 5. §. Hatályos: 2016. IV.1-től.
21
22
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(8) A gyógyszerutalvány kizárólagosan az Önkormányzattal szerződésben álló
gyógyszertárakban váltható be.
(9) A gyógyszertárakkal kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a gyógyszerutalvány csak a
kezelőorvos igazolásában nevesített, és az Önkormányzat által jóváhagyott gyógyszer
vásárlására használható fel.
(10) 28 Az újabb gyógyszertámogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak
lejártát megelőző két hónapban is benyújtható.
(11) 29Amennyiben az eljárás a korábban megállapított ellátás lejárta előtt befejeződik, az új
jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell
megállapítani.
(12) 30 Ha a gyógyszertámogatás iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az újabb kérelem
benyújtásáig
a) a gyógyszerek térítési díjában nem következett be olyan változás, amelynek következtében
a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége megnőtt, és
b) a kérelmező jövedelme nem változott,
a polgármester a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
16/A. § 31 (1) Akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nettó minimálbér
összegének 120 %-át, 32 átruházott hatáskörben a
Polgármester kérelemre havi 15.000.-Ft rendszeres támogatást állapíthat meg a súlyos
daganatos betegségben, autoimmun megbetegedésben vagy krónikus degeneratív
megbetegedésben szenvedő, gyógyító ellátásban részesülő, vagy az abban már nem részesülő
betegek számára, gyógyító ellátási költségeik fedezéséhez és az életminőségük javítására.
(2) A jogosult részére a megállapított (1) bekezdés szerinti támogatás időtartama hat hónap
lehet.
(3) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos vagy kezelőorvos igazolását az igénylő
kezeléséhez szükséges gyógyszer/tápszer szükségletéről és kiadásairól. A kérelmet a 4.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(4) A (3) bekezdés szerinti háziorvosi vagy kezelőorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező
személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszert, tápszert lehet feltüntetni.
11. Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás
17. § (1) 33 Egyszeri támogatásban részesíthető a gyermek születésére tekintettel az aszódi
állandó bejelentett lakóhelyén a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő,
akinek a gyermeke 2015. január 1-jén vagy azt követően született, és életvitelszerűen
Aszódon lakik.

Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 5. §. Hatályos: 2016. IV.1-től.
Megállapította a 18/2015. ( VIII. 28. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2015. VIII. 28-tól.
29
Megállapította a 18/2015. ( VIII. 28. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2015. VIII. 28-tól.
30
Megállapította a 18/2015. ( VIII. 28. ) rendelet 5. §. Hatályos: 2015. VIII. 28-tól.
31
Beiktatta a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 6. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
32
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
33
Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2017. II. 24-től.
27

28
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(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni.
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők
külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek
elhelyezésre került.
(3) 34 A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri
15.000,- Ft.
(4) 35 A 17. §-ban megjelölt gyermek születéséhez kapcsolódó egyszeri támogatás
igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népességnyilvántartás adatai alapján hivatalból történő eljárásban kell megállapítani, a támogatás
megállapítására átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult. A gyermek születéséhez
kapcsolódó egyszeri támogatásokat minden évben májusban kell átadni.
12. Egyes lakossági csoportok támogatása 36
18. (1) 37 December hónapban ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatásban részesíthető az
Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező időkorú aki az adott évben tölti be
a) a hetvenedik,
b) a hetvenötödik,
c) a nyolcvanadik,
d) a nyolcvanötödik életévét.
(2) 38 Egy támogatott legfeljebb 5.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet.
(3) 39 A 18. §-ban megjelölt ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatás igénybevételéhez
kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján
hivatalból történő eljárásban kell megállapítani, a támogatás megállapítására átruházott
hatáskörben a Polgármester jogosult. Az ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatásokat
minden évben december hónapban kell átadni.
18/A40 § (1) December hónapban egyszeri támogatásban részesíthetők az Aszódon bejelentett
lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Aszódon élő, 50. házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárok.
(2) 41 Egy házaspár legfeljebb 20.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet.
(3) A 18/A. §-ban megjelölt 50. házassági évfordulóhoz kapcsolódó egyszeri támogatás
megállapítása kérelemre, és hivatalból induló eljárásban történik. A hivatalból indult
eljárásban a jogosultak körét a helyi anyakönyvi és népesség-nyilvántartás adatai alapján kell
megállapítani.
(4) A kérelemre indult eljárásban a támogatásra való jogosultságot a házassági anyakönyvi
kivonattal, valamint a felek lakcímet igazoló hatósági igazolványával kell igazolni.
Megállapította a 20/2019. ( XI. 21. ) rendelet 2. §. hatályos: 2019. XI. 21-től.
Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 2. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2017. II. 24-től.
36
Megállapította a 17/2018. ( XI. 16.. ) rendelet 1. §. Hatályos: 2018. XI. 17-től.
37
Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 3. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2017. II. 24-től.
38
Megállapította a 20/2019. ( XI. 21. ) rendelet 3. §. hatályos: 2019. XI. 21-től.
39
Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 3. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2017. II. 24-től.
40
Beiktatta a 17/2018. ( XI. 16.. ) rendelet 2. §. Hatályos: 2018. XI. 17-től.
41
Megállapította a 20/2019. ( XI. 21. ) rendelet 4. §. hatályos: 2019. XI. 21-től.
34
35
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(5) A támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult. Az 50.
házassági évfordulóhoz kapcsolódó egyszeri támogatásokat ünnepélyes keretek között kell
átadni.
18/B. §. (1) A Képviselő-testület jövedelem és vagyon vizsgálata nélkül évente két
alkalommal települési támogatást nyújt azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik az
önkormányzatnál vagy intézményeinél tárgyévben közfoglalkoztatásban vesznek részt.
(2) 42 Az (1) bekezdés szerinti támogatottak esetében a települési támogatás összege: 30.000,Ft/fő.
(3) A támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi
humánpolitikai nyilvántartás adatai alapján hivatalból történő eljárásban kell megállapítani, a
támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult.
III. Fejezet
Rendkívüli települési támogatások
13. Létfenntartási támogatás
19. § 43(1) Kérelemre települési létfenntartási támogatás állapítható meg annak a létfenntartási
gondokkal küzdő rendkívüli élethelyzetben lévő személynek, akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %-át egyedülálló esetében a
mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át 44 nem haladja meg, és önmaga vagy
családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt családjában
aa) jelentős jövedelem kiesése,
ab) jelentős kiadás növekedése következett be,
ac) tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt jövedelem nélküli vagy
b) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, és ezzel
összefüggésben létfenntartása veszélybe került, 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) 45 rendkívüli élethelyzete miatt legfeljebb két havi közüzemi díjhátraléka,
lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, kivételesen,
így különösen ha a hátralék összege (többféle hátralék esetén a hátralékok együttes
összege) meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a kétszázezer forintot,
és a meghatározott hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább négyhavi,
illetve a közüzemi díjhátraléka miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy

Megállapította a 20/2019. ( XI. 21. ) rendelet 4. §. hatályos: 2019. XI. 21-től.
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 8. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
44
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
45
Megállapította a 18/2015. ( VIII. 28. ) rendelet 6. §. Hatályos: 2015. VIII. 28-tól.
42
43
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e) 46 büntetés-végrehajtási intézetből szabadul, ha szabaduláskori keresménye a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, vagy
f) 47 hajléktalan, vagy
g)48 kritikus élethelyzetben lévő jövedelem nélküli.
(2) A kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekményre történő hivatkozással akkor állapítható
meg létfenntartási támogatás, ha a kérelmező igazolja, hogy feljelentést tett.
(3) A települési létfenntartási támogatás adható eseti jelleggel valamint havi
rendszerességgel.
(4) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való
rászorultságát.
(5) A települési létfenntartási támogatási kérelmet egy naptári évben maximum négy
alkalommal lehet benyújtani.
(6)49 A települési létfenntartási támogatás összege ha e rendelet másként nem rendelkezik
alkalmanként 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft összegig terjedhet, a havi rendszerességgel
megállapított támogatás időtartama 2x három hónap, havi összege maximum 20.000.- Ft. Az
(1) bekezdés g) pontjában megállapított jogosultság esetén a támogatást elsősorban
természetben, szociális étkezés térítési díjának önkormányzati megtérítésével kell biztosítani
a jogosult részére, a megállapított támogatás időtartama hat hónap lehet.
(7) Kivételes méltányosságból települési létfenntartási támogatás nyújtható egy naptári évben
egy alkalommal jövedelemhatárra való tekintet nélkül is, amennyiben a kérelmező és a vele
egy háztartásban élő személyek az adott évben még települési támogatásban nem
részesültek.
(8) A települési létfenntartási támogatás kivételes méltányosságból, amennyiben azt a
rendkívüli szociális helyzet indokolja azonnal, házipénztárból is folyósítható.
(9)
A
települési
létfenntartási
támogatás
kérelmet
az
5.
melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(10) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első
fokon a Polgármester dönt.
14. Krízistámogatás
20. § 50 (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak
az Aszódon lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább
egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó
minimálbér összegének 60 %-át egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér
összegének 70 %-át 51

46

Megállapította a 18/2015. ( VIII. 28. ) rendelet 6. §. Hatályos: 2015. VIII. 28-tól.
Megállapította a 18/2015. ( VIII. 28. ) rendelet 6. §. Hatályos: 2015. VIII. 28-tól.
48
Beiktatta a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 8. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
49
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 8. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
50
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 9. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
51
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
47
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a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, vagy
b) 52 akinek az Aszód közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, ha a
kérelmező a kiadásai ellensúlyozására más szervtől kárbiztosítás alapján nem jogosult
biztosítási összegre és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint
életvitelszerűen lakik
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező
használója,
bc) önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, szolgálati lakás
használója.
53
c) különös méltánylást érdemlő helyzetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali
segítséget indokolják, hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a
krízis támogatás.
(2) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek
fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a
terhes-gondozás tényéről, vagy
b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali
határozatot, vagy
c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és
d) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
54
(3) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.
(4) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól, valamint a (3)
bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének négyszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.
(5) A krízistámogatási kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(6) A krízistámogatási támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a
Polgármester dönt.
15. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásokhoz, ápoláshoz, egészségügyi
prevenciót szolgáló védőoltáshoz nyújtott támogatás 55
21. § (1) Akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükségletének kielégítésére, gyógyászati
segédeszköz beszerzésére, ápolására
támogatásban részesíthető az az Aszód városban
legalább egy éve lakóhellyel rendelkező személy, rendszeres gyógyszertámogatásra nem
jogosult és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a) 56 egyedül élő személy esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át
52

Megállapította a 18/2015. ( VIII. 28. ) rendelet 7. §. Hatályos: 2015. VIII. 28-tól.
Beiktatta a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 9. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
54
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 9. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
55
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
53
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b) 57 2 fős család esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 65 %-át,
c) 58 3 vagy ennél több fős család esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %át.59
(2) Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él,
továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, az
(1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a mindenkori nettó minimálbér 10 %-ával
60
megemelkedik.
(3) 61 Hatályon kívül helyezve.
(4) 62 Hatályon kívül helyezve.
(5) 63 Nem állapítható meg gyógyszerszükségletének kielégítésére támogatás annak a
személynek, aki az Sztv. 50.§-a alapján közgyógyellátásra jogosult.
22. § (1) 64 A jogosult részére gyógyszerszükségletének kielégítésére megállapítható
gyógyszerutalvány éves keretösszege a nyugdíjminimum 150 %-a.
(2) Az Sztv. értelmében családnak minősülő közeli hozzátartozók részére megállapított
gyógyszerutalványt az éves keretösszegbe együttesen bele kell számítani.
23. § (1) A gyógyszerutalvány kizárólag természetbeni ellátásként nyújtható.
(2) A gyógyszerutalvány a kiállítás napjától számított 90 napig használható fel.
(3) A gyógyszerutalványon fel kell tüntetni azt a lejárati dátumot, ameddig az beváltható.
24. § A gyógyszerutalvány iránti kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos és a gyógyszertár
igazolását az akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és
gyógyszerkiadásairól.
25. § (1) A gyógyszerutalvány kizárólagosan az Önkormányzattal szerződésben álló
gyógyszertárakban váltható be.
(2) A gyógyszertárakkal kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a gyógyszerutalvány csak a
kezelőorvos igazolásában nevesített, és az Önkormányzat által jóváhagyott gyógyszer
vásárlására használható fel.
(3) Jogosulatlan felhasználás esetén a támogatás értékét a Ptk. szerinti kamatokkal növelten
vissza kell fizetni.
(4) A gyógyszerutalvány támogatás kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
(5) A gyógyszerutalvány támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon
a Polgármester dönt.
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
58
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
59
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
60
Megállapította a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
61
Hatályon kívül helyezte a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 16. §. Hatálytalan 2016.IV.1-től.
62
Hatályon kívül helyezte a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 6. §. Hatálytalan 2020. XI. 06-tól.
63
Beiktatta a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 10. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
64
Megállapította a 4/2016. ( IV. 01. ) rendelet 11. §. Hatályos: 2016.IV.1-től.
56
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25/A. § (1) 65 A 21 §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, rendszeres gyógyszer
támogatásban részesülő személy gyógyászati segédeszköz támogatásban részesíthető.
(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos, vagy a szakorvos igazolását (javaslatát) a
gyógyászati segédeszköz felírásáról.
(3) A gyógyászati segédeszközre adható támogatás összege egy naptári évre vonatkozóan az
50.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) Nem állapítható meg gyógyászati segédeszköz támogatás annak a személynek, aki az Sztv.
50.§-a alapján közgyógyellátásra jogosult.
(5) A gyógyászati segédeszköz támogatás évente a keret összeg kimerítéséig vehető igénybe.
(6) A gyógyászati segédeszköz beszerzéséről utólagosan számlával kell elszámolni, a
folyósítást követő 30 napon belül.
(7) Amennyiben a gyógyászati segédeszköz beszerzése nem történt meg, a támogatás értékét a
Ptk. szerinti kamatokkal növelten vissza kell fizetni.
(8) A gyógyászati segédeszköz támogatás kérelmet a
7. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(9) A gyógyászati segédeszköz támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első
fokon a Polgármester dönt.
25/B. §
(1) 66 A 21 §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, rendszeres gyógyszer
támogatásban részesülő személy részére a Polgármester átruházott hatáskörben kérelemre
havi 20.000.- Ft ápolási-gondozási támogatást állapíthat meg.
(2) Ápolási-gondozási ellátás az egészségi állapot megromlása, fizikai, szellemi vagy érzelmi
fogyatékosság vagy érzékszervi károsodás esetén adható.
(3) A kérelemhez csatolni kell gondozásra szorultságot igazoló háziorvosi, vagy a szakorvosi
igazolást. Az igazoláshoz a mindennapi életvitel során végzett tevékenységeket kell
mérlegelni, így különösen öltözés és vetkőzés, személyes higiéniához tartozó tevékenységek,
ételkészítés, illemhely használata, gyógyszerek bevétele. A Polgármesteri Hivatal a döntés
előkészítése során környezettanulmányt készít a kérelmező élethelyzetének megállapítása
érdekében.
(4)67 A jogosult részére a megállapított (1) bekezdés szerinti támogatás időtartama hat hónap
lehet, mely egy alkalommal, legfeljebb hat hónapra meghosszabbítható.
(5) Jogosulatlan felhasználás esetén a támogatás értékét a Ptk. szerinti kamatokkal növelten
vissza kell fizetni.
(6) Az ápolási-gondozási támogatás kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
25/C. 68 § (1) A kihirdetett veszélyhelyzet, járványhelyzet esetén a pneumococcus baktérium
által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás beszerzéséhez támogatásban részesíthető az az Aszód városban legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező 65. életévet betöltött személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 4. § . Hatályos: 2017. II. 24-től.
Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. II. 24-től.
67
Megállapította a 3/2017. ( II. 24. ) rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. II. 24-től.
68
Beiktatta a 30/2020. ( XI. 05. ) rendelet 4. §. Hatályos: 2020. XI. 06-tól.
65
66
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a) egyedül élő személy esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át
b) családos esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 65 %-át.
(2) Ha a kérelmező fogyatékos személy, vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy
él, továbbá ha a kérelmező, vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül,
az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár a mindenkori nettó minimálbér 10 %-ával
megemelkedik.
(3) A támogatás csak akkor állapítható meg, ha az (1) vagy (2) pontban foglalt jogosult kérelméhez csatolja az
a) orvosi igazolást arról, hogy számára a védőoltás beadható,
b) orvosi igazolást arról, hogy a védőoltást megkapta, ennek hiányában a védőoltás költsége a
kérelmezőre hárul át.
(4) A támogatás összege a védőoltás gyógyszertári számlával igazolt árának 100 %-a, de legfeljebb 17.000,-Ft.
(5) A pneumococcus védőoltásra vonatkozó támogatás jogosultságáról a jogosult részére az
Önkormányzat gyógyszerutalványt állít ki. A gyógyszerutalvány tekintetében a 22. § (1)-(2)
bekezdéseit, valamint a 23. § (1)-(3) bekezdéseit és a 25. § (1)-(3) bekezdéseit kell
alkalmazni.
(6) A pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás kérelmet a 7.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás iránti
kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a Polgármester dönt.
16. Közlekedési támogatás munkába álláshoz
26. § (1) Kérelemre az álláskereső részére ha az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nettó
minimálbér összegének 45 %-át, egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér
összegének 55 %-át 69 nem haladja meg, munkába állásához közlekedési támogatás nyújtható
a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséghez:
a) állás interjúra való utazáshoz,
b) a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő
oda- és visszautazáshoz az első hónapban, bérlet formájában.
(2) A munkába járást szolgáló bérlet költségeinek megtérítése iránt irányuló kérelem a
munkaadó igazolásával és a munkaszerződés bemutatásával egyidejűleg nyújtható be, a 8.
melléklet szerinti nyomtatványon.
(3) A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás összege nem lehet több mint a
lakóhely és az állásinterjú helye közötti egy oda-vissza út tömegközlekedési eszköz díja, az
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás összege nem lehet több mint
a munkahely és a lakóhely közötti tömegközlekedési eszköz egy havi bérletdíja.
(4) Az (1) bekezdés a) meghatározott támogatási kérelmet évente három, a b) pontjában
meghatározott támogatási kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani. A kérelem
elbírálása átruházott hatáskörben a Polgármester hatáskörébe tartozik.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatásról a kérelmező a megvásárolt
bérlet bemutatásával köteles elszámolni.
69
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17. Szociális célú tűzifa juttatás
27. § (1) 70 71 Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú
tűzifa juttatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztarásában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át, egyedülálló
esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 75 %-át 72 nem haladja meg és a tűzifa
beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.
(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, a
kiskorú gyermeket nevelő, az idős és a beteg kérelmezőt.
(3) 73 Szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg
legfeljebb 15 q mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában.
28. § (1) 74 A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmet a rendelet 9. melléklete szerinti
formanyomtatványon írásban kell benyújtani, minden év 01.01-től 03.31-ig és 09.01-től
12.31-ig.
(2) 75 Kihűlés és fagyhalál veszélyeztetettségének, kritikus élethelyzet észlelése esetén az azt
észlelő jelzőrendszer és a Szociális Kerekasztal tagjainak javaslata alapján a szociális célú
tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indulhat. A hivatalból indult eljárás esetén a szociális
célú tűzifa juttatás megállapításának rendeletben meghatározott feltételeitől el lehet tekinteni.
(4) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a Szociális
Kerekasztallal egyeztetést kell tartani. A kérelem elbírálása átruházott hatáskörben a
Polgármester hatáskörébe tartozik.
(5) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik.
18. Temetési támogatás
29. § (1) A temetési költségekre tekintettel temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek
a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül
attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volte vagy sem.
(2) 76 77 Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező
létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
nettó minimálbér összegének 85 %-át 78 nem haladja meg.
(3) A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.
(4)79 A támogatás összegét kérelmenként az alábbiak szerint kell megállapítani:
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a) 50.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori nettó minimálbér összegének 40 %-át, 80
b) 30.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
meghaladja, a mindenkori nettó minimálbér összegének 40 %-át, de legfeljebb annak
70 %-a,81
c) 20.000.-Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
meghaladja a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át de legfeljebb annak 80%-a. 82
(5) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő
közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát, a kérelmező és családja
jövedelemigazolását, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot másolatát.
(6) A megállapított támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló
határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére
vissza kell adni.
(7) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított
60 napon belül kell benyújtani, a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon. A határidő
elmulasztása jogvesztő. A kérelem elbírálása átruházott hatáskörben a Polgármester
hatáskörébe tartozik.
19. Köztemetés
30.§ (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Sztv.48. §.-ban foglaltak szerint kell
ellátni.
(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el. A köztemetés költségét nem lehet a helyben
szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.
(3) A kérelmet a köztemetés elrendelésére a 11. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(4) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Szociális
Kerekasztal javaslata alapján a Polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését
méltányosságból
a) elengedheti vagy
b) csökkentheti.
IV. Fejezet
Vegyes, záró rendelkezések
20. Aszódi Szociális Kerekasztal
31. § (1) Aszód Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban:
Kerekasztal) hoz létre és gondoskodik működésének feltételeiről.
(2) A Kerekasztal feladata a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a szociális
ellátórendszer működésének véleményezése, továbbfejlesztésére javaslatok kidolgozása, a
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helyi igények felmérése és az önkormányzat felé közvetítése, közreműködés a Helyi
Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok megvalósításában.
(3) A Kerekasztal tagjai:
a) a Képviselő-testület által delegált tag(ok) ,
b) a Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője,
c) a védőnői szolgálat képviselője,
d) a Nagycsaládosok helyi egyesületének képviselője,
e) a fogyatékosok helyi egyesületeinek egy-egy képviselője,
f) a nyugdíjas szervezetek egy-egy képviselője,
g) a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola vezetője,
h) az egyházak képviselői,
i) a Kistérségi Gondozási Központ mindenkori vezetője.
(4) A Kerekasztal ülését évente legalább négy alkalommal össze kell hívni. Az összehívásról
az elnök intézkedik. A Kerekasztal működési feltételeinek biztosításáról az elnök
gondoskodik.
(2) A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább
egyharmada jelen van. A Kerekasztal a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
(3) A Kerekasztal a tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testület részére.
(4) A működés egyéb részletes szabályait a Kerekasztal Ügyrendje határozza meg, amelyet
maga fogad el.
21. Záró rendelkezések
32. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt-t és a vonatkozó jogszabályokat
kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(3) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) Hatályát veszti a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013. (XII. 13. ) önkormányzati rendelet.
Aszód, 2015. február 20.
Sztán István
polgármester

Dr. Bóta Julianna
jegyző
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