
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2016. (….) önkormányzati rendelete 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

 
1.§ 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő bf)-bg) alponttal egészül ki: 
 
„bf) a babaköszöntő csomag, 
bg) a szociális célú tűzifajuttatás.” 

 
2.§ 

 
Az R. 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) A térítési díj a mindenkori nyugdíjminimum 160 %-a feletti jövedelem esetén a jövedelem 25%-a, de 
legfeljebb Ócsa Város Önkormányzatának a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 
szóló 17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében a „Szociális étkezők” sorban 
megállapított díj mértéke.” 

 
3.§ 

 
Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az Önkormányzat a házhozszállítást térítésmentesen biztosítja a (6) bekezdésben foglalt jogosultsági 
feltételek fennállása esetén.” 
 

4.§ 
 

Az R. a következő 14. alcímmel egészül ki: 
 

„14. Babaköszöntő csomag 
17/A.§ 

(1) Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, aki 2017. január 1. napját követően született és születését 
megelőzően, vagy a gyermek három hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően 
minimum hat hónapja legalább egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(2) A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely többek között gyógyszertári egységcsomagot, és más a 
gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A csomag értéke 15.000 Ft. 
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(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő 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. 

(4) A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti az Önkormányzatot, majd a jogosultsági feltételek 
ellenőrzése után a polgármester átruházott hatáskörben – hivatalból – határozattal dönt a babaköszöntő 
csomagra való jogosultság megállapításáról. 

(5) A csomagok beszerzéséről az Önkormányzat, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a területileg illetékes 
védőnő gondoskodik.” 

5. § 

Az R. a következő 15. alcímmel egészül ki: 
 

„15. Szociális célú tűzifajuttatás 
17/B. 

 
(1) Ócsa Város Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személy részére, 

aki Ócsa Város közigazgatási területén belül legalább hat hónapja életvitelszerűen Ócsa város 
közigazgatási területén él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, továbbá e §-ban foglalt egyéb 
feltételeknek megfelel. 

(2)  Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy 
főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-
át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. 

(3) A kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki: 
a) az Szt. szerint aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban részesül, 
b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
c) kiskorú gyermeket nevel, 
d) egyedül élő időskorú. 

(4) Szociális célú tűzifajuttatásban csak az részesülhet, aki a lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas 
tüzelőberendezéssel biztosítja. 

(5) Szociális célú tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosult részére állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a 
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(6) Háztartásonként évente egy alkalommal 3q tűzifa adható. 
(7) A kérelem benyújtása az arra rendszeresített nyomtatványon történik. A kérelem benyújtásának 

határideje minden év november 30. napja. 
(8) A támogatási kérelemről a polgármester – 30 napon belül – átruházott hatáskörben határozattal dönt. 
(9) Az Önkormányzat a döntést követően 30 napon belül gondoskodik a tűzifa kedvezményezetthez történő 

szállításáról.” 

6.§ 

Ez a rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

 
Bukodi Károly     dr. Molnár Csaba 
  polgármester              jegyző 

 


