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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (Szt.), továbbá 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek (Gyvt.) 
- az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló, 2013. évi 
LXXV. törvénnyel történő - módosulása révén 2014. január 1-jétől megszűnik az átmeneti 
segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és helyettük 
az Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat 
képviselő-testülete, továbbá a méltányos közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása 
jegyzői hatáskörből visszakerül képviselő-testületi hatáskörbe. 
 
A jogszabály alapján: 
 
[Szt. 45. § (1)] A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. 
Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes 
kölcsön formájában is nyújtható.  
 
[Szt. 45. § (3)] Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi 
rendszerességgel.  
 
[Szt. 45. § (4)] Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, 
elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával 
való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.  
 
[Szt. 45. § (5)] Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, 
egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell 
szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%-ánál.  



  
[Szt. 45. § (6)] Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek 
viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.  
 
[Szt. 45. § (7)] A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem 
állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül.  
 
[Szt. 45. § (8)] Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási 
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 
kezdeményezésére – is megállapítható.  
 
[Szt. 45. § (9)] Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a 
hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.  
 
[Szt. 47. § (1) c)] Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható.  
[Szt. 47. § (3)] Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a 
tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek 
kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.  
 
[Szt. 50. §)] Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvény 8.  §-a rendelkezik arról, hogy a méltányos közgyógyellátás megállapítására jogosult 
szerv 2014. január 1-jétől a jegyző helyett a képviselő-testület lesz, azonban a határidők 
könnyebb betarthatósága érdekében javasoljuk, hogy a Testület ezen hatáskörét ne a szociális 
bizottságára ruházza át, hanem a polgármesterre.  
 
[Szt. 132. § (4) g)] Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben 
szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.  
 
[Gyvt. [21. § (2)] A képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett az arra 
rászoruló gyermekek és fiatal felnőttek támogatása céljából az Szt. szerinti önkormányzati 
segély formájában nyújthat segítséget. 
 
[Szt. 140/R. §]  A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell 
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
 
Az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseire figyelemmel módosítani kell a helyi szociális ellátásokról és 
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeleteinket, melyek a 
jogszabályi változások miatt olyan sok helyen módosulnának, hogy azáltal csak nehezen 
lennének követhetőek, így javasoljuk a tárgyban egy-egy új rendelet megalkotását a mellékelt 
rendelettervezetek alapján (természetesen a korábban elfogadott rendeletekben foglaltak 
figyelembevételével). 
 
 

 
Hatásvizsgálat 



 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló,  

valamint  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  
önkormányzati rendeletek megalkotásához 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban  
- a rendeletek várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom: 

 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
2014. január 1-jével törvényi rendelkezés következtében megszűnik a szociális és 
gyermekvédelmi törvények által korábban átmeneti segélyként, temetési segélyként vagy 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként meghatározott segélyforma, mint fogalom, 
helyettük egy átfogó, úgynevezett önkormányzati segély néven megjelölt támogatási 
formát állapíthat meg a képviselő-testület. 
 
Költségvetési hatása:  
A rendelettervezetekben foglaltak költségvetési többletforrást nem igényelnek, a Képviselő-
testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások fedezetére az Önkormányzat költségvetésében 
eddig is elkülönítette az finanszírozott ellátások költségét. 
 
Környezeti következménye:  
A szociális rendelet lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szakasza esetén releváns a 
környezeti következmény, hiszen a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként előírja, hogy a támogatásra jogosultnak kötelezettsége a lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítása. 
 
Egészségi következménye:  
A rendelettervezetekben foglalt ellátások biztosítása az egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból, vagy más okból származó problémák megoldásában a rászoruló személyek 
részére hathatós segítségnyújtás. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A rendelettervezetekben foglaltak ellátása a jelenlegi hivatali munkán felül további terhet nem 
ró az ügyintézőkre.  
A rendelettervezetek elfogadása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.  
 
A rendelet megalkotásának szükségessége:  
A rendelettervezetek elfogadásával megteremtődik az önkormányzati rendeleteknek a 
magasabb szintű jogszabályokkal való összhangja. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
A helyi szabályozás elmaradása esetén a jelenleg hatályos szociális és gyermekvédelmi 
rendeletünk ellentétes rendelkezéseket fog tartalmazni a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakkal, ami jogszabálysértést eredményez. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály indokolása is. 
 

1. rendeletalkotási javaslat: 
 



 
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (…...) önkormányzati rendelete 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
 
 
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1. § (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület – a szociális gondoskodás hatáskörébe 
tartozó feladatainak eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
meghatározza  
- az Önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
helyi szociális ellátások formáit,  
- a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat,  
- az eljárási és jogosultsági szabályokat,  
- azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint az 
adatkezelés szabályait.  

 
(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei, 
az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra 
jutott, gondoskodást igénylő kérdésekben megoldását kezdeményezni.  

 
2. § (1) A rendelet hatálya a (2) – (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Újhartyán 
közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, 
hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.  
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak a Újhartyán közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá 

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Újhartyánban 
jelentett lakcímmel rendelkezik, valamint  
b) a hajléktalan személyre, amennyiben a szociális ellátás igénybevételekor 
nyilatkozatában Újhartyán város közigazgatási területét jelölte meg tartózkodási helyeként. 

 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

[O1] megjegyzést írt: A sárgával kijelölt részek a változtatással 
érintett szakaszokat jelöli. 



3. § (1) E rendelet alkalmazásában:  
a) Újhartyán Város Önkormányzata: Önkormányzat 
b) Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület 
c) Újhartyáni Polgármesteri Hivatal: Hivatal 
d) Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai: Segítőszolgálat 
e) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: nyugdíjminimum 
f) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Szt. 
g) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Kormányrendelet: Kormányrendelet 

(2) életvitelszerűen egy háztartásban élők :háztartás 
 

(3) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Szt. 4. §-ában foglaltak alapján kell 
alkalmazni.  
 

3. Eljárási szabályok 
 
4. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. az irányadó. 
(2) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási 
szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 5–9. §-a határozza meg. 
(3) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási 
formák részletezik. 
(4) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése 
szerint kell alkalmazni. 
 (5) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
rendelkezései az irányadóak. 
(6) E rendeletet az Szt.-vel, a Kormányrendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. 
(6) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti eljárás elektronikus 
úton nem folytatható le.  

4. Az eljárás megindítása 
 

5. § (1) Az eljárás megindítása történhet: 
 - kérelemre, illetve 
 - hivatalból. 
 (2) E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a 
hatályos jogszabályok szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni a Hivatalban.  
(3) A kérelemnyomtatványok igényelhetők a Hivatalban (2367 Újhartyán, Fő utca 21.) és 
letölthetőek a www.ujhartyan.hu honlapról. 
(4) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat 
igazolni. 
(5) A kérelem előterjesztésekor 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagáról 

kell igazolást benyújtani. 
(6) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató által 
kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy a 
kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat 



megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, bankszámlakivonat, stb. Vállalkozó 
esetében az illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi 
jövedelemadó alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú 
személy nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt 
iskolalátogatási igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ 
igazolását, hogy álláskeresőként nyilvántartják. 
 (7) E rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és 
a jogosultság elbírálására az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók. 
(8) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi 
felelősséggel nyilatkozatot tesz. 
(9) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban 
részesülő szülőtől (gondozótól) bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy - 
kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani. 
(10) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomása vagy 
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 
illetve saját és családja tulajdonában álló vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek 
figyelembevételével vélelmezhető. 
(11) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglalt jogkörében a 
jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál csak 
a saját jövedelemmel rendelkező személyeket - ide nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése d) 
pontjának db)-dc) alpontjában meghatározott, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt 
gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket - lehet figyelembe venni azzal, hogy a családi 
pótlékot, árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget jövedelemként figyelembe kell venni. 
(12) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és 
a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének 
háromszorosát. 
(13) A (6) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a 
közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű 
befizetések, valamint a hiteltörlesztés. 
(14) Ha az ellátást megállapító szerv a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet I. számú melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja, 

a) ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ingatlan fekvése szerint 
illetékes Regionális Igazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati 
adóhatóság megkeresésével, 
b) vagyoni értékű jog esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes 
Regionális Igazgatósága megkeresésével, 
c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyőrség vagy független 
szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket. 

(15) A jogosultság megállapításakor 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagát 

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 
 



(16) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 
kiszámítani. 
 
(17) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 
megszűnt. 

 
5. Az ellátások megállapítása 

 
6. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott pénzbeli és 
természetbeni ellátások ügyében – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-
testület határozattal dönt. 
 
(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos 
hatáskörét: 

- a Képviselő-testület szociális bizottságára, illetve a 
- polgármesterre ruházza. 

A bizottság és a polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott 
döntéséről szintén határozatot hoz. 
 
(3) A Képviselő-testület  

a) a szociális bizottság hatáskörébe rendeli  
- Ápolási díj (Sztv. 43/B §. (1) bek,.) 
- Önkormányzati segély: 
     - általános eseti önkormányzati segély, 
     - rendszeres önkormányzati segély. 

 -  temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély; 
      - természetben nyújtott önkormányzati segély 

ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. 
 

b) a polgármester hatáskörébe rendeli a  
- Önkormányzati segély: 

    - gyógyszerkiadásokra tekintettel megállapított önkormányzati segély, 
         - létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került segélykérelem 
- Köztemetés 

-  méltányossági közgyógyellátás (Szt 50.§(3)bek) 
ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. 

  
(4) A bizottság és a polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. tv. alapján 
köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. 
 
(5) A bizottság és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntés ellen benyújtott 
jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt. 
 
(6) Ezen rendelet által szabályozott támogatások megállapításának feltétele,  az 
önkormányzattal szemben fennálló köztartozás mentesség. 

 
 

6. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 
 

[O2] megjegyzést írt: Az önkormányzati segélyek esetén a 
kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell döntést hozni,a 
törvényi szabályozás szerint 

[O3] megjegyzést írt: A törvénybe előírt hogy haladéktalanul 
kell dönteni, ezért a polgármesteri hatáskörben lehet ezt betartani 



7. § A pénzbeli ellátások kifizetéséről, az önkormányzati hivatal pénzügyi csoportja 
gondoskodik az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint, további feladatként: 

a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; 
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és 
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 

 
8. § (1) A pénzbeli ellátások folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik 
meg, tekintettel a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakra 
 
(2) A rendszeres pénzbeli ellátásokat 
 - házipénztárból készpénzben, vagy 
 - folyószámlára való átutalás 

- intézményhez történő átutalással 
fizeti ki a hivatal. 
 
(3) Az eseti (pl.: temetési segély) segélyek, illetve támogatások nyújtása, a hatáskörrel 
rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül, házipénztárból, készpénzben 
történik. 
 
(4) Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester, vagy 
a szociális bizottság. 
 
9. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet az Szt. 18. §-ában előírtaknak 
megfelelő tartalommal. 
 
(2) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásait be kell tartani. 
 
(3) A nyilvántartásból csak a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat 
ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a 
katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
részére eseti megkeresésük alapján szolgáltathatók adatok. 

 
(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, a nyilvántartásokból a szociális ellátásra való 
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével - a szolgálati időre jogosító ellátások 
kivételével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.  
 
(4) A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a 
polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a szociális ellátásra való 
jogosultság megállapítása céljából. 
 

7. Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése 
 
 

10. § (1) A vonatkozó törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy 
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell 

 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; 
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a 
szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére; 
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes 
összegének megfizetésére. 



  
(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 
megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül 
rendelheti el.  
Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az 
ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. 
 
(3) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás és 
annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy 
egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan 
veszélyeztetné. 
 
(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a 
kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre 
számított havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át. 
 
(5) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama 
azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 
 

8. Szociális gondoskodás rendszere 
 
11. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek 
teljesítését 

a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,      
b) szociális szolgáltatások megszervezésével  

valósítja meg.  
 
(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokat, szolgáltatásokat: 

a) aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, )  
b) lakásfenntartási támogatás,  
c) önkormányzati segély, 
d) ápolási díj 
e) méltányossági közgyógyellátás, 
f) köztemetés, 
g) étkeztetés,  
h) házi segítségnyújtás,  
i) családsegítés, 
j) szociális információs szolgáltatás. 

 
 

 II. FEJEZET 
 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
 

9. Aktív korúak ellátása 
 

(rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 
 
 
12. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek 
és családjuk részére nyújtott ellátás.  



(2) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. – 37/C. §-aiban 
megállapított feltételek fennállása esetén, a törvényben foglaltak szerint  Az  Sztv. 37. § (1) 
bekezdésének a)-c) pontja esetén a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az 
aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt 
Segítőszolgálattal, az együttműködési kötelezettségét vállalja. 
(3) Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyt állapíthat meg a jegyző az Szt. 
37. § (1) bekezdés d) pontja alapján annak a személynek, aki az  55. életévét betöltötte és saját 
maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, kereső tevékenységet nem 
folytat és 

a) tartós munkanélküli, vagy 
b) legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedett, azonban rokkantsági vagy 

rehabilitációs ellátás iránti kérelme határozattal elutasításra került. 
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy 
főre számított havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyona 
nincs.  
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tartós munkanélkülinek minősül az, aki a 
kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év 
időtartamig együttműködött 
(6) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott egészségkárosodás mértékének igazolását a 
Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal, az ellátás igénylésének elutasításáról szóló 
rendelkezést az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve által kiadott 
dokumentumokkal kell igazolni. 
(7) Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultak az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre kötelesek a 
Hivatallal, az illetékes munkaügyi központ kirendeltségével - az Szt. 37. § (1) bekezdés b) – 
d) pontjában meghatározott (rendszeres szociális segélyben részesülő) személyek továbbá a 
Segítőszolgálattal is - az illetékes szervek által meghatározott módon.  
(8) Ez  az  együttműködés  azt  jelenti, hogy a rendszeres szociális segély folyósítása alatt 

a) a települési önkormányzatnál nyilvántartásba véteti magát és 
b) a segélyre  való   jogosultság  feltételeinek  felülvizsgálatában   együttműködik 
c) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó - Munkaügyi Központ Dabasi 

Kirendeltsége és a Segítőszolgálat által szervezett együttműködési programban részt 
vesz. 

 
(9)A (8.) bekezdés c.) pontjában foglalt együttműködési programnak a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy és családja önfenntartó-képességének szinten tartására és 
fejlesztésére kell irányulnia.  
 
(10) Az együttműködésre kijelölt szerv: 

a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban 
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás 
okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat 
alapján – a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi, 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő 
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási 
szabályairól, 

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást köt, 

[O4] megjegyzést írt: A törvény méltányossági rendszeres 
szociális segély megállapítását lehetővé teszi, amelynek a feltételei és 
az összege is az alanyival megegyező, eltérés abban van, hogy a 
2012év előtt a törvény az 55 év felettiek részére volt megállapítható, 
amely a mostani szabályozás szerint a kérelmező rá irányadó 
nyugdíjjogosultság megállapítása előtti 5 évre változott. 



d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és 
legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést 
segítő programban foglaltak betartását, 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy bevonásával – módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével 
tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, 

f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget, 

g) az együttműködés teljesítéséről esetnaplót vezet  
 
11) Az együttműködésre kijelölt szerv adatai: 
Az együttműködésre kijelölt szerv neve: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai 
Címe: 2373, Dabas Áchim u. 6. 
Elérhetősége (név, telefonszám, e-mail cím stb.): Tel: 06-29/367-236 
                                                                               Fax: 06-29/567-090                                                   
                             E-mail: segitoszolgalat@gmail.hu 
 
(12) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot annak a rendszeres 
szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának 
időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét 
neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 
 
 

10. Lakásfenntartási támogatás 
 
13. § (1) Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző az Szt. 38. § (1) - (8) 
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, figyelemmel arra, hogy a 
lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(2) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság (továbbiakban: rendszeres 
pénzellátás) további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult lakókörnyezete rendezett 
legyen.”  

 (3) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a rendszeres pénzellátást kérelmező, illetve az ellátás 
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat  
 
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá  
d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításá-
ról, a kerítéssel kívül határos terület gyomtalanításáról.  
 
(3) A jegyző a rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a 
felülvizsgálati eljárás megindítását követő 5 napon belül helyszíni szemle - környezettanul-
mány - lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.  
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző öt 
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendő 
te-vékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek 
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.  



(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak rendszeres 
pénzellátás nem állapítható meg, illetve a rendszeres pénzellátást meg kell szüntetni, ha a (2) 
bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget. 
 

 
11. Ápolási díj 

 
14. § (1) A települési önkormányzat képviselőtestülete az Szt. 43/B,§-ában foglaltak szerint, 
ápolási díjat állapíthat meg, annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött  tartósan beteg 
gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását végzi.  
 
(2) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti ápolási díjat (a 
továbbiakban: méltányossági ápolási díjat) állapíthat meg. 
 
(3) A  méltányossági ápolási díjra jogosult az az (1) bekezdés szerinti ápolást végző személy, 
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem  

- nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének  130 %-át,  
- egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 % - át nem haladja meg.  

(4) Az ápolási díj megállapítására a szociális törvény 41-43 §.-okban meghatározott előírásokat 
kell alkalmazni. 
(5) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 4. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez - figyelemmel az 5. § 
(3) bekezdésében foglaltakra - mellékelni kell 

a) a háziorvos által kiállított, a 63/2006. (III. 27) Kormány rendelet 5. számú melléklet 
szerinti igazolást és szakvéleményt, 
b) az Szt. 42. §-a (1) bekezdésének aa)-ac) pontjában meghatározott tény fennállása 
esetén az intézmény vezetője által kiállított, a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 6. 
számú melléklet szerinti igazolást, továbbá 
c) az Szt. 43/B. §-ában foglalt esetben a következő iratokat: 

- jövedelemigazolás 
- a háziorvos által kiállított , a   

(6) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja 
ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről. 
(7) az ápolást végző személy, ápolási díjra való jogosultságát – a szociális törvény alapján – 
meg kell szüntetni akkor, 
-  ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,  
- felülvizsgálat során nem működik együtt 
- jogosultsági feltételek már nem állnak fenn 
- megszüntetését kéri. 
valamint a Szt 42.§ (2) bekezdésében foglaltak valamelyike következik be. 
 
(8) Akkor nem teljesíti az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét, ha az ápolást végző 
személy több egymást követő napon nem gondoskodik: 

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, különösen  
- a megfelelő, ennek keretében – legalább napi egyszeri meleg étel – 
biztosításáról, 
- a gyógyszerhez való hozzájutásról,  
- egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról, 
 

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, 
különösen: 

- a fürdetésről, mosdatásról, 

[O5] megjegyzést írt: A jövedelem határ mértékét  az 
önkormányzat szabályozza 



- a lakás takarításáról és tisztántartásáról,  
 

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. 
 
(9) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást 
végző rendszeres időközönként, /félévente/ ellenőrzi és az ellenőrzési tapasztalatairól évente, 
illetve nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul 
értesíti a jegyzőt. 
 
(10) az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását, a jogosultságot megállapító 
szerv, kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. 

 
 

12. Önkormányzati segély 
 

15. § (1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság a szociálisan rászorult személyt, gyermeket 
gondozó családot – figyelemmel az Szt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra - önkormányzati 

segélyben részesíti, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket, családokat indokolt részesíteni, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, kórházi 
kezeléshez, halálesethez, elemi kár elhárításához, munkanélküliséghez, a válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek 
hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak.  
(3) Az önkormányzati segély formái: 

a) eseti önkormányzati segély, 
aa) általános eseti önkormányzati segély, 
ab) gyógyszerkiadásokra tekintettel megállapított önkormányzati segély, 
ac) temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély; 
b) rendszeres önkormányzati segély. 
c) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély. 

(4) Az önkormányzati segélyek megállapításának feltétele, hogy   
a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 150%-át, 
b) család (háztartás) esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a 
nyugdíjminimum 130%-át ne haladja meg. 

(5) Az önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy 
kérelmező vagy jogosult lakókörnyezete rendezett legyen.”  

16.§ (1) Általános eseti Önkormányzati segélyre jogosult a 15. §-ban meghatározott feltételek 
fennállása mellett az a személy, akinek családjában a)  egyedül élő személy esetén a havi nettó 
átlagjövedelme a nyugdíjminimum 150%-át, b) család (háztartás) esetén az egy főre számított 
havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum 130%-át  
 (2) Általános eseti önkormányzati segélyt egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet 
adni. 
(3) Az egy alkalommal kifizetett általános eseti önkormányzati segély összege esetenként 
2.500.- Ft-nál kevesebb és 25.000.- Ft –nál több nem lehet. 
(4) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a általános eseti önkormányzati segélyre való 
rászorultságát. 

[O6] megjegyzést írt: Önkormányzat dönthet róla, hogy milyen 
összegben határozza meg 

[O7] megjegyzést írt: Kötelezőösszeg, Törvény írja elő 

[O8] megjegyzést írt: Önkormányzati döntés az egy évben 
adható önkormányzati segély gyakoriságáról 



(5) Az általános eseti önkormányzati segélyre való jogosultságról az önkormányzat képviselő-
testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a szociális bizottság dönt . 
 
17. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel önkormányzati segélyre jogosult a 15. §-ban 
meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában a)  egyedül élő 
személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 150%-át, b) család (háztartás)  
esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum 130%-át 
(2) Gyógyszerkiadásokra tekintettel önkormányzati segélyt egy naptári évben maximum három 
alkalommal lehet adni. 
(3) Az egy alkalommal kifizetett gyógyszerkiadásokra tekintettel adott önkormányzati segély 
összege esetenként 5. 000. Ft- nál kevesebb és 15.000.- Ft- nál több nem lehet.  
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a gyógyszerkiadásairól szóló számlákat, 
valamint szakorvos igazolását a gyógyszerek szükségességéről. 
(5) A gyógyszerkiadásokra tekintettel kért önkormányzati segélyre való jogosultságról az 
önkormányzat képviselő-testületének jelen felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a 
polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul dönt. 
 
18. § (1) A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segélyre jogosult a 15. §-ban 
meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában a)  egyedül élő 
személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 150%-át, b) család (háztartás) 
esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum 130%-át 
(2) A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segély kérelmezhető  
- a temetési költségek részbeni vagy teljes utólagos megtérítésére. 
(3) A segély összegét kérelmenként a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 
10–100 %-ig terjedő összegben kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési 
költség 200.000.- Ft.  
(4)A temetés költségeihez való hozzájárulás igénylésére vonatkozó önkormányzati segély iránti 
kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatal 
szociális ügyintézőjénél. 
(5) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy a vele 
egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a kérelmező és 
családja jövedelemigazolását, továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 
A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére - fénymásolást követően - 
vissza kell szolgáltatni.  
 
 (6) A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segélyre való jogosultságról az 
önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a szociális 
dönt.  
(7) A megállapított segély összegét, illetve a határozat számát az ügyintéző a számlákra 
rávezeti. 
(8) A segély nem állapítható meg annak 

a) akinek a családjában az egy főre számított nettó jövedelem eléri vagy meghaladja a 
nyugdíjminimum 300%-át (85.500.- Ft),  
b) aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

(9) Amennyiben a hagyatéki leltár szerinti várható vagyoni örökség a tartásra kötelezett - 
temetési segélyben részesített - hozzátartozó esetében a 150.000,-Ft-ot meghaladja, úgy a 
hatáskörrel rendelkező mérlegelése szerint a temetési segély 50 %-ától - 100 %-ig terjedő része 
hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőjénél bejelenthető. Erre a tényre a 
kérelmező figyelmét fel kell hívni a kérelem beadása során. 

 
19. § (1) Rendszeres önkormányzati segélyre jogosult az a személy, akinek családjában a)  
egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 150%-át, b) család 
(háztartás) esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum 130%-

[O9] megjegyzést írt: Összegéről az önkormányzat dönt 

[O10] megjegyzést írt: Az önkormányzat szabályozza, saját 
hatáskörében 



át, és tartós létfenntartási problémákkal küzd, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorul. 
(2) A létfenntartási problémák tényét,a kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell.. 
(3) A rendszeres önkormányzati segély havi összege nem lehet kevesebb 1.500.-ft-nál,és 
magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-ánál (28.500.-Ft)  
(4)A rendszeres önkormányzati segély folyósításának időtartama a hat hónapot nem haladhatja 
meg.  
(5) Az rendszeres önkormányzat segély kifizetése minden érintett hónap 5. napjáig utólagosan, 
utalással történik. 
(6) A rendszeres önkormányzati segélyről szóló döntésnél figyelembe kell venni a 63/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltakat. 
(7) Az általános rendszeres önkormányzati segélyre való jogosultságról az önkormányzat 
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a szociális bizottság dönt 
. 
 
20. § (1) Önkormányzati segélyt kamatmentes kölcsön formájában annak a személynek lehet 
nyújtani, akinek  
a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 150%-át,  
családban (háztartás) esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a 
nyugdíjminimum 130%-át,nem haladja meg, és  
b) tartós létfenntartási problémával kell megküzdenie 
ba) elemi kár vagy bűncselekmény miatt, vagy 
bb) a családjában bekövetkezett tartós betegség miatt. 
(2) A kamatmentes kölcsönt 12 hónap időtartamra kell nyújtani. A kölcsön összege maximum 
10.000.- Ft. Az ellátást adott családban lévő személyek részére évente csak egy alkalommal 
lehet biztosítani. 
(3) A kölcsön törlesztését az egyösszegű folyósítás hónapjától számított harmadik hónapban 
kell megkezdeni. Az egy havi törlesztő részlet a kölcsön összegének tizenketted része. A 
visszafizetés megkezdésének határideje az érintett hónap 10. napja.  
 
21. § (1) A rendszeres önkormányzat segélyekről a képviselő-testület dönt, az önkormányzat 
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a szociális bizottság 
dönt.. 
(2) Abban az esetben, ha a képviselő-testület ülésén való döntés a jogszabályban meghatározott 
elintézési határidő túllépését idézné elő, a polgármester, és a szociális bizottság jogosult 
átruházott hatáskörben dönteni a rendszeres önkormányzati segélyek ügyében. 
 
22. § A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben a 
15.§ (4) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni. 

 
 23. § (1) Az önkormányzati segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a 

család, illetve az egyedülálló személy: 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,  
b) aktív korúak ellátásában, 
c) lakásfenntartási támogatásban, 
d) közmunkán munkabérben  

részesül, vagy 
e) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,  
f) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl. 

(2) A pénzbeli ellátás folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg. 
Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester, vagy a 
szociális bizottság. 

[O11] megjegyzést írt: Mértékéről az önkormányzat dönt. 

[O12] megjegyzést írt: Az önkormányzatnak a mértékét 
meghatározni. 

[O13] megjegyzést írt: Ez a § is újonnan belekerülhet a 
rendeletbe,ha más ellátásban részesül valaki, nem kötelező a 
támogatás megítélése,még akkor sem, ha a jövedelem alapján 
jogosult lenne.  



(3) Az önkormányzati segély összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A 
határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. 

 
24.§ (1) A polgármester 100.000.-Ft ig terjedő önkormányzati segélyt állapíthat meg a 
létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került azon személyek vagy családok 
részére (különösen elemi kár, baleset, betegség, esetén), akiknek azonnali segítségre van 
szüksége a rendkívüli esetre tekintettel. 
 
25. § (1) Önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni 
ellátás különösen  

a) Erzsébet-utalvány,  
b) élelmiszer,  
c) tüzelősegély,  
d) tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,  
e) tandíjtámogatás, 
e) közüzemi díjak megfizetéséhez történő hozzájárulás, 
f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás, 
g) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 

(2) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a Képviselő-testület szociális 
Bizottsága dönt. 
 

13. Köztemetés 
 
26. § (1) Ha a haláleset a település közigazgatási területén történik a polgármester 
önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – 
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 
 a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
 b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
 
(2) Ha az elhunyt személy utolsó lakóhelye a települési önkormányzat volt, akkor az 
önkormányzat 

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 
(3) A települési önkormányzat különös méltányosságból a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott megtérítési kötelezettség alól  
a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100%-át, egyedül élő 
esetén a 150  %-át, 
 
(4) Ha utólag jut az önkormányzat tudomására, hogy a közköltségen eltemetett után olyan 
vagyon maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna, akkor a költségeket hagyatéki 
teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 
 
(5) Ha a közköltségen eltemetett személy tartásáról másnak kellett volna gondoskodnia, a 
tartásra köteles személyt, vagy az örököst a köztemetés költségeinek megtérítésére kell 
kötelezni. 
 
(6) Amennyiben nem helybeli lakos az elhunyt, az önkormányzat a meghalt személy 
elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzattól igényeli a 
köztemetés költségeinek a megtérítését. 

 
14. Méltányossági közgyógyellátás 



 
27. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 
hozzájárulás az Szt. 49. – 53. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 
 
(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester az Szt. 50. § (3) 
bekezdésében meghatározott méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot 
állapít meg annak a személynek,  
- akinek a háztartásában életvitelszerűen élőknek az egy főre számított havi családi jövedelme 
az öregségi nyugdíj 250 %-át, egyedül élő esetén 270 %-át nem haladja meg, továbbá 
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költéségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 10 %-át eléri vagy meghaladja. 
 
(3) A méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem elbírálásához  a 63/2006. (III. 27.) 
Kormányrendelet 9.sz.melléklete, kérelem a közgyógyellátás megállapítására, havi rendszeres 
gyógyító ellátásokról 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi igazoláson túl szükséges 
az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti igény esetén az önkormányzat rendeletében foglalt 
feltételek fennállását igazoló irat( jövedelem igazolás). 
 
 

III. FEJEZET 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
 

15. Szociális szolgáltatások 
 
28. § (1)Az Önkormányzat az 1993. évi III. törvény 56.§- ban meghatározott személyes 
gondoskodást  nyújtó ellátások közül az a)-e). pontokat” Segítőszolgálat által látja el. 

a) az Szt. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést, 
b) az Szt. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást, 
c) az Szt. 64. §-ában meghatározott: családsegítést. 

 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének megállapítását az 
Önkormányzat- testülete átruházza a Segítőszolgálatra. 
 

16. Étkeztetés 
 
29.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
 a) koruk,  
 b) egészségügyi állapotuk,  
 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  
 d) szenvedélybetegségük, vagy 
 e) hajléktalanságuk  
miatt. 
 
(2) a fent megjelölt feltételek közül legalább egy feltételnek kell megfelelni. A szolgáltatást 
igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően kérelmezi a 
jövedelemvizsgálatot a jegyzőnél. A kérelmező a (1) b)-d) pontját háziorvos vagy a kezelőorvos 
igazolásával tanúsítja. 
 

[O14] megjegyzést írt: Ennek az ellátásnak a jövedelem határ 
mértékét is szabályozhatja az önkormányzat 



(3) Az étkeztetést a Szolgálat hétfőtől- péntekig biztosítja a rászorulóknak, a Önkormányzati 
Intézményi Konyha üzemeltetésének idejében. Amennyiben a időszakosan nem üzemel, úgy az 
étkeztetésben részesülők közül, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, azok részére a Segítőszolgálat az intézményi térítési 
díj összeghatáráig más szolgáltató igénybevételével meleg ételt biztosít.  
(4) Az étkezés iránti kérelmet a Segítőszolgálatnál kell benyújtani az igénylőnek vagy törvényes 
képviselőjének. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt. 
 
(5) Amennyiben a kérelmező igénye elutasításra kerül, az értesítés kézhezvételét követő 15 
napon belül az Önkormányzat Képviselő- testülethez címzett, de az intézményhez benyújtott 
fellebbezéssel élhet. 
  
(6) Külön eljárás nélkül köteles az intézményvezető étkeztetést biztosítani annak a személynek, 
akinek ennek hiányában az életét, testi épségét veszélyezteti. 
 
(7) Az étkezésért és kiszállításért a jövedelemmel rendelkezőknek térítési díjat kell fizetni. A 
térítési díj összegét a Társulási Tanács határozata alapján a települési önkormányzat a helyi 
rendeletében szabályozza. Minden év március hónapjában. 
 
(8) A térítési díj összege méltányosságból csökkenthető vagy elengedhető, amelyről a Szociális 
Bizottság dönt, a kérelmező vagy a Segítőszolgálat kérelme alapján. Ebben az esetben, a 
Segítőszolgálatnál keletkezett bevételi kiesést a Bizottság megtéríti az intézmény részére. 
 
(9) Az ellátott rászorultságát az intézményvezető legalább kétévente december hónapban 
felülvizsgálja. 
 
(10) A térítési díjat előre,  csekken, minden hónap 10-ig kell befizetni Dabas Város 
Polgármesteri Hivatal számlájára. 
(11) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 8 napos határidő 
megjelölésével a fizetésre kötelezettet írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetéséről. 
Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a 
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és negyedévenként tájékoztatja a települési 
önkormányzatot a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
A jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a települési önkormányzat 
kérelme alapján határozatot hoz. 
 
(12) Ha az ellátott, vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, az 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő- testülethez fordulhat. 
 
(13) Meg kell szüntetni az étkeztetést, ha az ellátott 
       a.) a szociális rászorultsága megszűnik, 
       b.) a további ellátásra nem tart igényt, 
       c.) együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 
       d.) elhalálozik, illetve 
       e.) ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik, ebben az esetben az Önkormányzat 
gondoskodik az ellátásról.  
 

17. Házi segítségnyújtás 
 

30.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  
 



(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Segítőszolgálatnál kell benyújtania az igénylőnek, 
vagy törvényes képviselőjének. Az intézmény vezetője a kérelmet a szükséges mellékletekkel 
együtt megküldi Dabas Város Polgármesteri Hivatalában működő Szakértői Bizottságnak, akik 
megállapítják a gondozási szükséglet mértékét. 
 
(3) Az intézményvezető ezek után dönt az ellátásról. 
 
 (4) Soron kívüli ellátást köteles biztosítani az intézmény vezetője, ha a kérelmező egészségi 
állapota, vagy egyéb ok miatt az igénylő azonnali ellátásra szorul. Amennyiben az intézmény 
vezetője azt vélelmezi, hogy az ellátás időtartama a három hónapot meghaladja, úgy a gondozás 
megkezdése után a Szakértői bizottsághoz fordul a gondozási szükséglet megállapítása miatt. 
 
(5) Külön eljárás nélkül köteles az intézményvezető házi segítségnyújtást biztosítani annak a 
személynek, akinek ennek hiányában az életét, testi épségét veszélyezteti. 
 
(6) Amennyiben a kérelmező igénye elutasításra kerül, az értesítés kézhezvételétől számított 8 
napon belül a Képviselő- testülethez címzett fellebbezéssel lehet élni. 
 
(7) A házi segítségnyújtásért a jövedelemmel rendelkezőknek az 1993. évi III. törvény, és a 
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összegét 
(óradíjat) a Társulási Tanács határozata alapján, a települési önkormányzat rendeletében 
állapítja meg minden év február hónapjában. 
 
(8) A térítési díj összege méltányosságból csökkenthető vagy elengedhető, amelyről a Szociális 
Bizottság dönt, a kérelmező, vagy a Segítőszolgálatnak előterjesztése alapján. Az ebből adódó 
bevételi kiesést a Szociális Bizottság biztosítja a Szolgálat részére. 
 
(9)  Nem kell fizetni térítési díjat a segítőbeszélgetésért, vérnyomás- vércukormérésért, 
valamint a nem az ellátott lakásán végzett szolgáltatásért (pl: gyógyszerkiváltásért, 
bevásárlásért, ügyintézésért stb.) 
 
(10) A térítési díjat előre, csekken, minden hónap 10-ig kell befizetni a Dabas Város 
Polgármesteri Hivatal számlájára. 
 
(11) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 
megjelölésével a fizetésre kötelezettet írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetéséről. 
Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a 
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és negyedévenként tájékoztatja a települési 
önkormányzatot a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
A jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a települési önkormányzat 
kérelme alapján határozatot hoz. 
 
(12) Ha az ellátott, vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, az 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő- testülethez fordulhat. 
 
(13) Meg kell szüntetni a házi segítségnyújtást, ha az ellátott 
       a.) a szociális rászorultsága megszűnik, 
       b.) a további ellátásra nem tart igényt, 
       c.) együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 
       d.) elhalálozik, illetve 
       e.) ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik, ebben az esetben az Önkormányzat 
gondoskodik az ellátásról.  
 



18. Családsegítés 
 

31. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 

 
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és 
jelzőrendszert működtet. 
 
(3) A családsegítés keretében az intézmény 
a.)szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybevevő megfelelő tájékoztatása 
érdekében, 
b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez 
c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját 
d) közösségfejlesztő valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez 
e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához 
f) segíti a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését 
 
(4) A családsegítő szolgálat játszóházat szervez a gyerekek nyári szabadidejének hasznos 
eltöltése érdekében és koordinálja a nyári napközis táborokat. 
 
(5) A családi kohézió erősítése érdekében nyaralást szervez a szolgálat az önkormányzat 
költségvetésében meghatározott összeg mértékéig a szociálisan hátrányos helyzetű családok, 
illetve az öregségi nyugdíjasok részére. 
 
(6) A családsegítő szolgálat 1.000.- Ft. értékben élelmiszer csomagot állít össze a rászorulók 
részére. 
 
(7) Részt vesz a Sztv. 37/B.§.-ban meghatározott feladatok ellátásában az önkormányzattal 
kötött megállapodás alapján. 

 
19. Szociális információs szolgáltatás 

 
32. § (1) Az Önkormányzat szociális információs szolgáltatást nyújt a rászorultak részére a 
szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról.  
(2) A szociális információs szolgáltatást az Önkormányzat a Hivatal szociális és gyámügyi 
feladatokat ellátó ügyintézői útján biztosítja.  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek írásbeli, vagy szóbeli kérelem 
alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni:  

a) az Szt.-ben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és 
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban 

aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az 
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,  
ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük 
módjáról;  

b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a 
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban  

ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv 
elérhetőségéről,  
bb) az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról.  

[O15] megjegyzést írt: Új szolgáltatás amelyet a rendeletbe 
szabályozunk, de ez a  gyakorlatban mindig is megvalósult a 
hivatalban. 



(4) A szociális információs szolgáltatás térítésmentes. 
 

IV. FEJEZET 
 

20. Szociálpolitikai kerekasztal 
 
33. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 
szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.  
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:  

1. a polgármester, 
2. a jegyző, 
3. a szociális ügyintéző, 
4. a háziorvos,  
5. a házi gyermekorvos,  
6. a védőnő, 
7. a szociális ügyekben eljáró Bizottság elnöke,  
8. a Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója,  
9. a Német Nemzetiségi Óvoda vezetője,  
10. a Segítőszolgálat vezetője 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek 
előkészítése és lebonyolítása a szociális ügyekben eljáró Bizottság feladata.  
 

17. Hatályba léptető és záró rendelkezések 
 
34. § (1) Ezen Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Újhartyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
Rendelete.  
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Szt., valamint a végrehajtására kiadott 
kormányrendelet és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

 
Újhartyán, 2013. december 11. 
 
 
 
 
Schulcz József     Göndörné Frajka Gabriella 
polgármester       jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal hirdetőtábláján és a www.ujhartyan.hu 
honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Újhartyán, 2013. december11. 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
jegyző 

[O16] megjegyzést írt: Törvény írja elő a kerekasztal 
működését a 2000 fő feletti lakosság számú települések esetén, 
valamint a tagjait is szabályozza a  törvény 



 
INDOKOLÁS 

 
A szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet általános indokolása: 

 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: 
Szt.) a pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozására több ponton ad felhatalmazást a 
települési önkormányzat számára. 
Az Szt. 32. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 
szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 92. § (1) –(2) bekezdései alapján a 
fenntartó önkormányzat, illetve ha a fenntartó önkormányzat többcélú kistérségi társulás, 
akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot  a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. 
A fentiek szerint a rendelet-tervezet tartalmazza a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási 
szabályokat, a törvényi felhatalmazás alapján az egyes szociális pénzbeli ellátásokra 
vonatkozó részletszabályokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátás  
igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának szabályait. Tartalmazza továbbá  a rendelet 
megalkotásával egyidejűleg hatályon kívül helyezendő helyi rendeleteket. 
 
A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 3. §-át, mely szerint: 
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes.” 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 
A jelenleg hatályos a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletben még több olyan szakasz található, amelynek szövege egy magasabb szintű 
jogszabály szövegével megegyezik. A rendelet-tervezet ezt a kettősséget már kerüli. 
Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a 
hivatkozott rendeletnek megfelelően  tartalmazza a rendelet-tervezet. 
A rendelet-tervezet az ellátások jogosultsági feltételeiben a jelenleg hatályos rendelethez 
viszonyítva csak kisebb változásokat tartalmaz. Új szabályozásként került e rendeletet-
tervezetbe viszont a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása. 
 
A rendelet-tervezet több hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz, mivel elfogadásával 
egyidejűleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet 
és annak valamennyi módosítását hatályon kívül kell helyezni. 
 
 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 
 
Az 1. §. 2.§-3.§-hoz 
 
A rendelet-tervezet 1.§-a tartalmazza a rendelet célját. A 2.§ tartalmazza a rendeletben 
meghatározott ellátások személyi hatályát rögzíti. A 3.§ rögzíti az értelmező rendelkezést. 
 



A 4.§-hoz 
 
A rendelet-tervezet 4. §-a a rendeletben az eljárási szabályokat nevesíti. 
 
 
A 5.§-hoz 
 
A tervezet ezen szakasza az eljárási szabályokat rögzíti. Meghatározásra került, hogy a 
szociális ellátások iránti kérelmeket hol kell benyújtani, milyen nyilatkozatokat, mellékleteket 
kell a kérelemhez csatolni. 
 
A 6.§-hoz 
 
A rendelet ezen szakasza az ellátások megállapításáról szól. A képviselő testület rendeletben 
szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét: 
- a Képviselő-testület szociális bizottságára, illetve a 
- polgármesterre ruházza. 
Meghatározásra került mely ellátási formákról dönt a Szociális bizottság, és melyről a 
Polgármester 
 
 
A 7.§-8.§-9.§-hoz 
 
A rendelet ezen szakasza nevesíti a  pénzbeli ellátások kifizetésének és folyósításának módját, 
hogy hol történik a kifizetés, minden hónap hányadik napjáig kell megtörténni a kifizetésnek, 
és hogy milyen pénzbeli ellátásokat fizet ki a Polgármesteri Hivatal. Rögzíti az adatkezelés, 
adatszolgáltatás módját. Nyilvántartás rendszerét. 
 
 
A 10.§-hoz 
 
A rendelet ezen szakasza rögzíti a jogosulatlanul felvett támogatás megtérítésének szabályait 
 
 
A 11.§-hoz 
 
Rendelet ezen szakasza a szociális gondoskodás rendszerét nevesíti. A Képviselő-testület a 
szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését hogyan valósítja meg. 
 
 
A 12.§-hoz 
 
A tervezet ezen szakasza szabályozza az aktív korúak ellátását az Szt. szerinti felhatalmazási 
körben. 
A korábbi szabályozáshoz hasonlóan meghatározásra kerültek a lakókörnyezet 
rendezettségére vonatkozó magatartási szabályok. A rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként változatlanul a Családsegítő Szolgálattal való együttműködést 
írtuk elő. Az Szt. biztosította jogszabályi felhatalmazás alapján önkormányzatunk a 
rendszeres szociális segélyre jogosultak körét kibővítette. 
 
 
A 13.§-hoz 
 



 
A rendelet rögzíti a lakásfenntartási támogatás nyújtásának szabályait. 
 
 
A 14.§-hoz 
 
A rendelet rögzíti az ápolási díjra jogosultakkal kapcsolatos szabályokat. 
 
 
A 15.§-16.§-17.§/18.§/19.§-20.§-21.§-22.§-23.§-24.§-25§-hoz 
 
Új rendelkezés az önkormányzati segély bevezetése, mely ebben a szakaszban került 
rögzítésre. Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összevonásával létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépő 
szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.)  átmeneti segély törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek 
kidolgozásra. Ezen szakasz nevezetesen rögzíti, hogy kik, milyen feltételek fennállása esetén 
kaphat támogatást, milyen mértékben, hány alkalommal, és milyen önkormányzati segélyek 
vannak. 
 
 
A 26.§-hoz 
 
A köztemetés vonatkozásában a korábbihoz képest annyi a változás, hogy maximálja a 
tervezet a részletfizetés határidejét. 
 
 
A 27.§-hoz 
 
A méltányossági jogkörben megállapított közgyógyellátás a törvényi feltételeknél kedvezőbb 
feltételeket nem határoz meg az igénybevevők részére. A korábbiakhoz képest a szabályozás 
nem változott. 
 
 
A 28.§-29.§-30.§-31.§-32.§-hoz 
 
Ezen szakaszok tartalmazzák a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, konkrétan a 
szociális szolgáltatásokat, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, szociális 
információ nyújtást. A korábbi rendelethez képeset annyi a változás, hogy a , szociális 
információ nyújtás új elemként épület be a rendeletbe. 
 
 
A 33.§-hoz 
 
Ez a szakasz a Szociálpolitikai Kerekasztal összetétele vonatkozásában tartalmaz 
szabályozást. 
 
 
A 34.§-hoz 
 
Jelen rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az ellátásokat 
jelenleg szabályozó önkormányzati rendeletet és annak módosításait. A hatályba léptető és 
hatályon kívül helyező rendelkezéseken kívül ez a szakasz tartalmazza a Képviselő-testület 



Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága által megállapított ápolási díj megszüntetésének 
határidejét, mivel jelen rendelet-tervezet az ápolási díjra vonatkozó szabályozást már nem 
tartalmaz. 
 
Hatályba léptető és záró rendelkezések.  Jelen rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg 
hatályon kívül kell helyezni a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló jelenleg szabályozó 
önkormányzati rendeletet és annak módosításait.  
 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a rendelet tervezetet fogadja el. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. rendeletalkotási javaslat: 
 
 

ÚJHARTYÁN Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
……../2013. (XII.11.) számú rendelete 
a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 
 
Újhartyán Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján, a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja  
 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
 
1. § A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára meghatározott, a 
gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a feltételrendszert, az eljárási 
szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
biztosítását szabályozza a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
2. §  A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-a által meghatározott azon személyekre, akik 
Újhartyán város közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak. 
 

3. Eljárási szabályok 
 
3. § (1)  Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása iránti eljárást 
a) az önkormányzati hivatalnál írásban előterjesztett kérelemre vagy 
b) hivatalból lehet megindítani 
(2) Az ellátások iránti kérelmet az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben, az arra rendszeresített nyomtatványon lehet 
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező: 

- alapvető személyazonosító adatait; Taj számát 
- állampolgárságát, illetve bevándorolt vagy menekült státuszát; 
- belföldi lakó- illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre a támogatás 
folyósítását kéri; 
- által kért támogatási forma megnevezését, indoklását. 

 
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem- és vagyoni 
viszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói, 
hallgatói jogviszony fennállásáról.  



(4) A kérelem előterjesztésekor 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagáról kell igazolást benyújtani. 

(5) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató által 
kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy a 
kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat 
megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, bankszámlakivonat, stb. Vállalkozó 
esetében az illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi 
jövedelemadó alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú 
személy nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt 
iskolalátogatási igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ 
igazolását, hogy álláskeresőként nyilvántartják. 
 (6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi 
felelősséggel nyilatkozatot tesz. 
(7) A jövedelem, a vagyon és a rendszeres pénzellátás meghatározását a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak 
tartalmazzák. 
(8) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását - a támogatást kérelmezőn kívül - 
nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó 
intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 
szervezet is kezdeményezheti. 
(9) Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíti az eljáró szervet. 
 
(10) Ha a helyi önkormányzat - hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása 
alapján, a kérelmező életkörülményeire tekintettel - a  jövedelemnyilatkozatban foglaltakat 
vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban 
élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási 
költségek figyelembevételével kerül megállapításra. 
 
(10) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
(12) A jegyző a gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet a Gyvt. 138. §-ában előírtaknak 
megfelelő tartalommal. 
(13) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti igényt Újhartyán Város Önkormányzata 
területén működő intézmény vezetőjénél kell bejelenteni. 
 

 
4. Az ellátások megállapítása 

 
4. § (1) Az ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a Szociális 
Bizottság határozattal dönt. 
 
(2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét: 

- a képviselő-testület szociális bizottságára 



A bizottság az ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről szintén 
határozatot hoz. 
 
(3) A képviselő-testület  
a) a szociális bizottság hatáskörébe rendeli az  
- Óvodáztatási támogatás 
- Fogyatékkal élő gyermekek támogatása 
- Gyógyszertámogatás 
- Tankönyv és tanszertámogatás 
- Gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatása  
- Gyermekek védőoltás támogatása 
- Gyermekek iskolai közös költségek támogatása 
ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. 
  
 (4) A bizottság döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 
 
(5) A pénzbeli és természetbeni ellátás jogerős megállapítása esetén – eltérő rendelkezés 
hiányában – a kérelem benyújtásától esedékes. 

 
5. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

 
5. § (1) A pénzbeli ellátások - határozat alapján történő - kifizetése az önkormányzati hivatal 
pénzügyi csoportjának feladata, amely további feladatként: 

a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; 
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási 
feladatok végrehajtásáról. 

 
(2) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 
a) pénzbeli és természetbeli ellátások: 
– Óvodáztatási, 
– Rászorultságtól függő más pénzbeli ellátások: 
                                      - Fogyatékkal élő gyermekek támogatása 
                                      - Gyógyszertámogatás 
                                      - Tankönyv és tanszertámogatás 

- Gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatása  
- Gyermekek védőoltás támogatása 
- Gyermekek iskolai közös költségek támogatása 

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
– gyermekjóléti szolgálat, 
– gyermekek napközbeni ellátása érdekében, mûködtetett óvoda, 

általános iskolai napközi. 
 
 

6. A jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése 
 
6. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vevőt pedig kötelezni kell  

- a pénzbeli ellátás visszafizetésére,  
- természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére,  



- személyes gondoskodás nyújtása esetében az intézményi térítési díj összegének 
megfizetésére. 

 
(2) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőleg lehet 
elrendelni. 
 
(3) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való 
tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, 
ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. 
 
7. § (1) A 7. § (1) bekezdés szerinti megtérítést az ellátást megállapító hatáskört gyakorlója 
rendeli el. 
 
(2) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján szintén az ellátást megállapító 
hatáskört gyakorlója engedheti el, csökkentheti, illetve engedélyezhet részletfizetést, ha a 
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését 
veszélyezteti. 

 II. fejezet 
 

7. A gyermekek védelmének rendszere 
 
8. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

 
III.fejezet 

 
8. Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátások 
 
9. § (1) A gyermekek védelmét a következő pénzbeli és természetbeni ellátások segítik: 
            a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, 
            b) óvodáztatási támogatás 
 c) rászorultságtól függő más pénzbeli ellátás. 

       - Fogyatékkal élő gyermekek támogatása 
                                      - Gyógyszertámogatás 
                                      - Tankönyv és tanszertámogatás 

 - Gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatása  
- Gyermekek védőoltás támogatása 
- Gyermekek iskolai közös költségek támogatása 

 
10.§  A  természetbeni ellátások : 
 a) általános iskolás és középiskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának  
               támogatása 
 b) óvodáztatási támogatás  
  
 
11. § A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 



 a) gyermekjóléti szolgáltatás; 
 b) gyermekek napközbeni ellátása; 
 

                                                                             

 
9. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

  
12 § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/A. 
§-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén.  
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló 
eljárás részletes szabályait a Gyer. 65. - 68. §-ai tartalmazzák.  
 

10. Óvodáztatási támogatás 
 
13. § (1) Az óvodáztatási támogatást a jegyző állapítja meg a Gyvt. 20/C. §, valamint a Gyvt. 
160/A. §-aiban meghatározottak alapján. 
( 
2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás részletes 
szabályait a Gyer. 68/F. – 68/L. §-ai tartalmazzák.  
 
(3) Az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke 
részére természetbeni támogatás nyújtható.  
 
(4) A támogatást akkor kell természetben nyújtani,  

- ha a családban él védelembe vett gyermek,  
- ha azt az érintett ügyintéző, illetve jegyző indokoltnak látja 

 
(5) Az első alkalommal biztosított óvodáztatási támogatás természetben történő nyújtásáról a 
jegyző a határozatában rendelkezik. 
 
(6) A települési önkormányzat jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó 
óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével biztosítja. 
 
(7) A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő 
rendelkezésére bocsátani. 
 
(8) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatással segíteni kell a gyermek rendszeres 
óvodába járását, ezért a természetbeni támogatás formája különösen: utcai ruha, utcai cipő, 
váltóruha, tisztasági csomag biztosítása. 
 

11. Rászorultságtól függő más pénzbeli ellátások 
 

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként a 
következő jogcímeken állapíthat meg támogatást: 
 - fogyatékkal élő gyermekek támogatása, 
 - gyógyszertámogatás, 
 - iskolai évet kezdő gyermekek támogatása, 

- Gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatása  
- Gyermekek védőoltás támogatása 
- Gyermekek iskolai közös költségek támogatása 
 

 
 



12. Fogyatékkal élő gyermekek támogatása 
 
15. § (1) A fogyatékkal élő gyermekek támogatásának célja a tartósan fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása. 
 
(2) A pénzellátás feltétele, hogy 

- a gyermek tartós fogyatékos állapotáról orvosi szakvélemény álljon rendelkezésre,  
- a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum 130%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az 
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át. 

 
(3) Az ellátás összege 2.000.-Ft/hó. 
 
(4) Az ellátást egy határozattal maximum 1 évre lehet megállapítani, de az ellátás több egymást 
követő évben is megítélhető – figyelembe véve az akkor hatályos jogosultsági feltételeket. 
 
(5) Az ellátás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
 

13. Gyógyszertámogatás 
 
16. § (1) A gyógyszertámogatás célja, a folyamatos gyógyszerfogyasztásra kényszerülő 
gyermekeket nevelő, ezért szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása. 
 
(2) A pénzellátás feltétele, hogy 

- a gyermek tartós, legalább 1 évet elérő, folyamatos gyógyszerfogyasztásra kényszerülő 
állapotáról orvosi szakvélemény álljon rendelkezésre, 
- a gyermek ne részesüljön közgyógyellátásban  
- a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum 130%.-át, gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi 
nyugdíjminimum 150 %.-át. 
- a gyermek havi gyógyszerköltsége elérje az 1.500.-Ft-ot. 

 
(3) Az ellátás összege 2.000.- Ft/hó. 
 
(4) Az ellátást egy határozattal maximum 1 évre lehet megállapítani, de az ellátás több egymást 
követő évben is megítélhető – figyelembe véve az akkor hatályos jogosultsági feltételeket. 

 
14. Tankönyv és tanszertámogatás 

 
17. § (1) Az általános iskolai és középiskolai tanévet kezdő gyermeket nevelő, a tanévkezdéskor 
megnövekedett kiadások miatt szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása. 
 
(2) A pénzellátás feltétele, hogy 

- a gyermek általános iskolai, vagy középiskolai tanévre beiratkozzon,  
- a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az 
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át. 

(3) Az ellátás összege: 
      a.) általános iskolát kezdő gyermek esetében:  min. 4000.- Ft.; max. 10.000 Ft/gyermek. 
      b.) általános iskolát folytató gyermek esetében: min. 4.000.- Ft; max. 8.000.-Ft/gyermek. 
      c.) középiskolát kezdő gyermek esetében: min. 4.000.- Ft; max. 10.000.-Ft/gyermek. 
      d.) középiskolát folytató gyermek esetében: min. 4.000.-Ft; max. 8.000.- Ft/gyermek. 
 



(4) Az ellátást egy tanévben csak egyszer lehet megállapítani. 
 
(5) Az ellátás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.  
 
 

15. Gyermekek karácsonyi,  és egyéb támogatása 

 
18.§ (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetôvé teszi – hivatalból, jövedelemre 
tekintet nélkül – a karácsonyi ünnepek elôtt a 0–18 éves korú gyermekek részére támogatást 
biztosít. A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének 
függvényében állapítja meg.  
 
(2) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre 
tekintet nélkül – az oktatási nevelési intézmény kérésére a hátrányos helyzetű 2–16 éves korú 
gyermekek részére  egyéb támogatást biztosít. A támogatás összegét a képviselő-testület az 
önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.  

 
(3) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre 
tekintet nélkül – az oktatási nevelési intézmény kérésére a hátrányos helyzetű 2–16 éves korú 
gyermekek részére védőoltásra támogatást biztosít. A támogatás összegét a képviselő-testület 
az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.  

 

(4) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre 
tekintet nélkül – az oktatási nevelési intézmény kérésére a hátrányos helyzetű 2–16 éves korú 
gyermekek részére iskolai közös költségekre támogatást biztosít. A támogatás összegét a 
képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.  

 
16. Gyermekjóléti alapellátások célja 

 
19. § (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
 
(2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult lakóhelyéhez, 
tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell 
biztosítani. 
 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a gyermekjóléti 
szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, valamint a gyermekek átmeneti gondozását 
kell biztosítani. 
 

17. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
20. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekvédelmi szolgáltatás feladata a Gytv. 39. §-ában felsoroltakon túl a 
törvényben meghatározott egyéb feladatok. 
 



(2) Újhartyán Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Társult Önkormányzatok 
”Együtt” Segítőszolgálatai (a továbbiakban: Segítőszolgálat) fenntartásában működő 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja, a z Újhartyáni Faluközpont (2367 
Újhartyán, Hősök tere 4.) épületében. 
 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. - 40. §-ai 
határozzák meg. 
 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módjáról a Gyvt. 31. - 32. §-ai rendelkeznek. 
 
(5) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.  
 
(6) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint. 
 
 

18. Gyermekek napközbeni ellátása 
 
21. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermek életkorának 
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 
megszervezni – a Gyvt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével –, amennyiben 
a szülők a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. 
 
(2) A gyermekek napközbeni ellátása: 

- nyári napközis otthonban, 
- a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai 

napköziben  történik. 
 
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül az iskolai napközis ellátásban nem 
részesülő, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek 
számára nyújtott nappali felügyelet, foglalkoztatás - sport- és egyéb klubfoglalkozás, 
illetve játszótér, játéktár, játszóház keretében - és az étkeztetés biztosítása is, feltéve, ha 
a működtető rendelkezik az ehhez szükséges - a külön jogszabályban meghatározott - 
személyi és tárgyi feltételekkel. 
 
(4)A gyermekek napközbeni ellátása az étkeztetés és a családi napköziben feladat-ellátási 
szerződés alapján nyújtott ellátás kivételével térítésmentes. 
 
( 5) Az intézményi térítési díj (tandíj) mértékét az önkormányzat külön rendelet állapítja meg 
 
 (6) Gyermekétkeztetés térítési díját az önkormányzat képviselő-testülete minden évben 
rendelettel szabályozza. 

 
19. A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások igénybevételének a módja 

 
 
22.§ (1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjének lehet 
benyújtani. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele történhet önkéntesen, vagy a jelzőrendszeri tagok 
kezdeményezésére.  
 
( 3) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve, ha az 
ellátás kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett.   



 
20. Térítési díj 

 
23. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásért a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével térítési díjat kell fizetni,a térítési díj összege külön rendeletben 
szabályozva.. 
 
(2) Nem kell térítési díjat fizetni: 

- a gyermekjóléti szolgálat igénybevétele esetén; 
 

21. Hatályba léptető és záró rendelkezések 
 
24.§ (1) Ezen Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 3/2010. (III. 26) önkormányzati rendelet. 
 
Újhartyán, 2013. december 11. 
 
 
 
 
        Schulcz József      Göndörné Frajka Gabriella 
         polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal hirdetőtábláján és a www.ujhartyan.hu 
honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Újhartyán, 2013. december11. 
 
 
 
 
 
                                                                                             Göndörné Frajka Gabriella 
               jegyző 

  
 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 
 

A rendelet formai tagolása a Jszr. által előírtaknak megfelelően történt meg, így azt 
fejezetekre, alcímekre, szakaszokra, bekezdésekre, pontokra és alpontokra osztottuk. 



 
Figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Jat.) azon 
előírását, miszerint „ A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan 
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”. 
 
A Jszr. alapján jogszabály megjelölésére elsősorban a rugalmas hivatkozást használtuk, ezért 
a jogszabály számát és pontos jogszabály helyet nem jelöltük meg. 
 

A rendelet-tervezet részletes indoklása: 
 
Az 1. §-hoz 
 
A rendelet céljának meghatározása, amely a helyi sajátosságokat figyelembe véve 
szabályozza a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formákat, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokat. 
 
A 2. §-hoz 
 
A rendelet személyi és területi hatályáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. 
 
A 3. §-hoz 
 
Az ellátások eljárási szabályait rögzíti. A kérelem benyújtásának helyeként a módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt Komlói Polgármesteri Hivatalt nevezi meg  
rendelet tervezet. A (3) bekezdésben került felsorolásra a jövedelem igazolásához szükséges 
dokumentumok köre a szociális rendeletben foglaltaknak megfelelően. A szociális ügyintézés 
gyakorlati tapasztalatai alapján indokolt a magasabb szintű jogszabályok által ilyen módon 
nem részletezett dokumentumok körének meghatározása. 
 
A 4. §-hoz 
 
Az ellátások megállapításának hatáskörét rögzíti. Az ellátások megállapítását a szociális 
bizottságra ruházza át a képviselő-testület 
 
 
Az 5.§-hoz 
 
A pénzbeli ellátások kifizetését, folyósításának szabályait rögzíti ezen szakasz., hol történik a 
kifizetés, milyen nyilvántartást vezet róla a pénzügyi csoport. Rögzíti a pénzbeli és 
természetbeli ellátások fajtáját, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokat. 
 
 
A 6.§-7.§-hoz 
 
A rendelet ezen szakasza rögzíti a jogosulatlanul felvett támogatás megtérítésének szabályait. 
 
 
A 8.§-hoz 
 
A gyermek védelmének rendszerét rögzíti.  A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 



szakellátások, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott hatósági intézkedések 
biztosítják. 
 
 
A 9.§-10.§-11.§-hoz 
 
Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátásokat rögzíti. A szakaszok a gyermekjóléti ellátásokat tartalmazzák, mivel a felvétel 
jogosultsági feltételeit a Gyvt. konkrétan szabályozza, az önkormányzati rendelete az 
ellátások formáit, valamint az ellátást biztosító intézményeket tartalmazza.  
 
 
A 12.§-hoz 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/A. §-aiban 
meghatározott feltételek fennállása esetén.  
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló 
eljárás részletes szabályait a Gyer. 65. - 68. §-ai tartalmazzák.  
 
 
A 13.§-hoz 
 
Az óvodáztatási támogatást rögzíti.  Az óvodáztatási támogatást a jegyző állapítja meg a 
Gyvt. 20/C. §, valamint a Gyvt. 160/A. §-aiban meghatározottak alapján. Az óvodáztatási 
támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás részletes szabályait a Gyer. 
68/F. – 68/L. §-ai tartalmazzák. 
 
 
A 14.§-hoz 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete rászorultságtól függő pénzbeli ellátást állapít meg 
különböző, rendeletben rögzített jogcímeken. 
 
 
A 15.§-hoz 
 
Rögzíti a fogyatékkal élő gyermekek támogatásának feltételét, mértékét, és idejét. 
 
 
16.§-hoz 
 
Rögzíti a gyógyszertámogatás feltételét, összegét, és idejét. 
 
 
A 17.§-hoz 
 
Az általános iskolai és középiskolai tanévet kezdő gyermeket nevelő, a tanévkezdéskor 
megnövekedett kiadások miatt szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok 
támogatássásáról szól. A rendelet rögzíti a pénzbeli ellátás feltételét, összegét, idejét. 
 
A 18.§-hoz 
 



Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre tekintet 
nélkül – a karácsonyi ünnepek előtt a 0–18 éves korú gyermekek részére támogatást biztosít. A 
szakasz rögzíti mely támogatásokat biztosít, akár jövedelemre való tekintet nélkül is. 
 
 
A 19.§-hoz 
 
Rögzíti a gyermekjóléti alapellátások célját. 
 
 
A 20.§-hoz 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásokat rögzíti. A gyermekjóléti szolgáltatást a Társult 
Önkormányzatok ”Együtt” Segítőszolgálatai (a továbbiakban: Segítőszolgálat) fenntartásában 
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja. A gyermekjóléti 
szolgáltatás igénybevételének módjáról a Gyvt. 31. - 32. §-ai rendelkeznek. A gyermekjóléti 
szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában 
szabályozottak szerint. 
 
 
A 21.§ -hoz 
 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében: 
 - nyári napközis otthonban, 
- a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai 
napköziben  történik. 
A rendelet rögzíti, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának minősül. 
 
 
A 22.§-hoz 
 
A szakasz tartalmazza a  személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások igénybevételének 
a módját. 
 
 
A 23.§-hoz 
 
A rendelet tervezet ebben a szakaszban rögzíti a térítési díjra vonatkozó szabályokat.  
 
 
A 24.§-hoz 
 
Hatályba léptető és záró rendelkezések.  Jelen rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg 
hatályon kívül kell helyezni a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló jelenleg szabályozó 
önkormányzati rendeletet és annak módosításait.  
 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a rendelet tervezetet fogadja el. 


