
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

26/2022. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI TERHÉRE NYÚJTOTT 

TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ 

21/2022. (IX. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőzsolca Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2022. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Klímavédelmi 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 21/2022. (IX. 8.) 

önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Kérelemre fogyatékossági támogatásra jogosult a Felsőzsolca város közigazgatási 

területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. december 31. napjáig a 65. 

életévét be nem töltő,  

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdése szerinti súlyosan fogyatékos 

személy, 

b) tartós betegsége vagy súlyos fogyatékossága okán magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő, vagy az a személy, aki után előbbiek alapján magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak,  

c) azon megváltozott munkaképességű személy, aki rokkantsági ellátásban részesül vagy a 

rehabilitációs hatóság vagy jogelődje hatályos komplex minősítése B2, C2, D vagy E 

kategóriát állapított meg.  

 

(2) A támogatás iránti kérelem e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon 

terjeszthető elő, melyhez másolatban mellékelni kell a súlyos fogyatékosság, egyéb 

fogyatékosság vagy egészségkárosodás tényét igazoló 

a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatot 

vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalást, 

szakvéleményt vagy 

b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében maghatározott 

fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolást és a magasabb összegű családi 

pótlékot megállapító határozatot, vagy 

c) szakorvos által kiállított igazolást, szakmai véleményt, szakvéleményt,  

d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozatot vagy a vakok 

személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lapot, vagy 

e) a hatályos rokkantsági ellátás megállapításáról szóló határozatot, vagy a rehabilitációs 

hatóság vagy jogelődje B2, C2, D vagy E kategóriát megállapító hatályos komplex 

minősítését.” 
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(2) Az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 21/2022. (IX. 8.) 

önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2a) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott igazolás, szakmai vélemény, szakvélemény 

alapján akkor kerül a fogyatékossági támogatás megállapításra, amennyiben a Magyar 

Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. §-ában foglaltak 

alapján biztosított nyilvántartás szerint a kérelmező vagy az a személy, akire nézve az 

igazolást, szakmai véleményt, szakvéleményt kiállították emelt összegű családi pótlékra 

jogosult.” 

 

(3) Az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 21/2022. (IX. 8.) 

önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Amennyiben a súlyosan fogyatékos személy 

a) 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját jogán, 

b) 18. év alatti, vagy gondnokság alatt áll, a kérelmet a törvényes képviseletet ellátó 

személy  

nyújthatja be 2022. december 15. és 2022. december 21. napja között a Hivatalnál. A határidő 

jogvesztő.” 

 

2. § 

 

Az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 21/2022. (IX. 8.) 

önkormányzati rendelet a következő 14. §-sal egészül ki: 

 

„14. § 

 

E rendeletnek az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 21/2022. 

(IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2022. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelettel (a továbbiakban: MódÖr.) megállapított 8. §-ában foglaltakat a MódÖr. 

hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.” 

 

3. § 

 

Az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 21/2022. (IX. 8.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2022. december 15-én lép hatályba. 

 

 

 

 DR. BOBKÓ PÉTER S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 

 jegyző polgármester 

 

 



1. melléklet a 26/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem fogyatékossági támogatáshoz 

 

1. Jogosult családi és utóneve: ............................................................................................................... 

2. Születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………….. 

3. Lakóhely/ tartózkodási hely: ……..................................................................................................... 

4. Születési ideje: …............................................................................................................................... 

5. Törvényes képviselő neve (ha a jogosult személy 18 év alatti vagy gyámság vagy gondnokság 

alatt áll): ................................................................................................................................................. 

6. A képviselet formája*: szülői felügyeletet gyakorló szülő, gyám, gondnok 

7. Bankszámlaszám (ha a folyósítást arra kéri): .................................................................................... 

8. A folyószámlát vezető pénzintézet neve: .......................................................................................... 

9. Jogosultságom megállapításához zárt borítékban csatolom a súlyos fogyatékosság, egyéb 

fogyatékosság vagy egészségkárosodás tényét igazoló* 

a) fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául 

szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát vagy 

b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. 

(II. 19.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében maghatározott fogyatékosságot megállapító szakorvosi 

igazolást másolatban és a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat másolatát, vagy 

c) szakorvos által kiállított igazolást, szakmai véleményt, szakvéleményt,  

d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi 

járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát. 

e) a hatályos rokkantsági ellátás megállapításáról szóló határozatot, vagy a rehabilitációs hatóság 

vagy jogelődje B2, C2, D vagy E kategóriát megállapító hatályos komplex minősítését. 

10. Kérem, hogy részemre a támogatást megállapítani szíveskedjék. 

 

Felsőzsolca, 2022. év ………............. hó …. nap 

 

…................................................... 

Jogosult aláírása vagy 

törvényes képviselő aláírása 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 
 


