
 Dédestapolcsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének

2/2009. (IV.3)  rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv., valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. végrehajtásáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (továbbiakban:  Sztv.)  10.  §  (1) 
bekezdésében, a 25. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdés b.) pontjában, a 32. § (1) 
bekezdésében,  a  132.§  (4)  bekezdésében,   valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  18.  § (1) 
bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a hivatkozott törvények végrehajtása 
tárgyában a következőket rendeli:

I.

A  RENDELET  HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya Dédestapolcsány község közigazgatási területén: 
lakóhellyel  rendelkező  magyar  állampolgárokra,  bevándorlási  engedéllyel 
rendelkező  személyekre,  letelepedési  engedéllyel  rendelkező  személyekre,  a 
magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, továbbá az Sztv. 3.§. 
(2) –(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki. 

(2) Az  Sztv.  és  a  Gyvt.  által  szabályozott  egyes  ellátásokat  az  e  rendeletben 
meghatározott  önkormányzati  szervek az Sztv. és a Gyvt.  végrehajtására kiadott 
magasabb  szintű  jogszabályok,  valamint  a  jelen  rendelet  rendelkezései  szerint 
biztosítják.

II.

A  SZOCIÁLIS  ÜGYEKBEN  ELJÁRÓ 
ÖNKORMÁNYZATI  SZERVEK

2. §

(1) A  Képviselő-testület  az  Sztv.-ben,  s  a  külön  jogszabályokban  foglalt  egyes 
hatásköreinek gyakorlását – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. 
§ (3) bekezdésében biztosított joga alapján – az alábbiak szerint ruházza át:

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi- és Szociális Bizottságra ruházza át:

a) átmeneti segély megállapításával,
b) az Sztv. 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás 

megállapításával, megszüntetésével
c)    a hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás  

   megtérítésének elrendelésével, illetve annak méltányosságból történő 
   elengedésével, csökkentésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását.
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(3) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át:

a) temetési segély megállapításával,

b)     a hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
        ellátás megtérítésének elrendelésével, illetve annak méltányosságból 
        történő elengedésével, csökkentésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását.

Az átruházott hatáskörök vonatkozásában a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 
belül fellebbezést lehet benyújtani a Képviselő-testülethez.

III.

SZOCIÁLIS  RÁSZORULTSÁGTÓL  FÜGGŐ  PÉNZBELI  ELLÁTÁSOK 

RENDSZERES  SZOCIÁLIS  SEGÉLY

3. §

Az Sztv. 37/B.-37/D. §-aiban foglaltakat kell az alábbi kiegészítéssel alkalmazni:

(1) Az együttműködésre kijelölt szerv a feladat ellátására társult önkormányzatok közös 
fenntartásában -  Sajókaza székhellyel  –  működő Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő). 

(2) A nem foglalkoztatott személy a Családsegítővel történő együttműködés keretében 
az alábbiak szerint köteles eljárni:

a.) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését
     követő tizenöt napon belül a Családsegítőnél,
b.) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő
     program kidolgozásában,
c.)megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítő program megvalósítására, a 

nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül,
d.)  eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programban foglaltaknak,
e.) a beilleszkedési programban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése miatt,
     legalább 3 havonta meg kell jelennie a Családsegítőnél.

(3)A beilleszkedést segítő programok típusai:

 a.) együttműködés a Munkaügyi Központtal,
 b.) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás,
 c.) egyéni készség- és képességfejlesztő foglalkozás,
 d.) életvezetési tanácsadás,
 e.) személyiségfejlesztő tréning,
 f.) munkavégzésre felkészítő és integráló program,
 g.) képzési, átképzési program,
 h.) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés.
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(4) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét az alábbi
     esetekben szegi meg: 

         
         a.) nem jelenik meg a (2) bekezdés a.) pontjában előírt határidőre a
              Családsegítőnél,
         b.) nem állapodik meg írásban a beilleszkedést segítő programról, illetve

c.) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat
d.)a  (2)  bekezdés  e.)  pontja  szerinti  időpontokban  nem  jelenik  meg  a 

Családsegítőnél vagy nem együttműködésre alkalmas állapotban jelenik meg.
 

4. §

Az  Önkormányzat  a  közfoglalkoztatás  (közcélú  munka)  megszervezését  részben  más 
szervezet útján végzi:
                     

- Dédestapolcsányi  Kulturális,  Bűnmegelőzési  és  Környezetvédelmi 
Közalapítvány, 

- Dédestapolcsányi  Csomasz  Tóth  Kálmán  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény. 

ÁTMENETI  SEGÉLY

5. §

(1) A települési önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került,  valamint  az  időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gonddal  küzdő 
személyek részére átmeneti segélyt nyújt.

(2) Az átmeneti  segély  esetén az ellátás  megállapításánál  figyelembe vehető egy 
főre  számított  havi  családi  jövedelemhatár:  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegét – egyedül élő esetén annak 150 %-át – nem haladhatja meg.

(3) A  hatáskör  gyakorlója  elsősorban  azokat  a  személyeket  részesíti  átmeneti 
segélyben,  akik  önmaguk,  illetve  családjuk  létfenntartásáról  más  módon  – 
figyelembe véve az egyéb önkormányzati rendszeres ellátásokat is – nem tudnak 
gondoskodni  vagy  az  alkalmanként  jelentkező  többletkiadások  miatt  anyagi 
segítségre szorulnak.

(4) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. 

(5) Az alkalmanként adott átmeneti segély természetbeni ellátás formájában is
nyújtható a következők szerint: 

- gyógyszertámogatás;
- élelmiszer, ruhanemű vásárlása;
- tüzelő (fa) biztosítása;
- közüzemi díj, térítési díj  kifizetése.

(6) Az alkalmanként adott átmeneti segély összege legalább 2.000.-Ft, de legfeljebb 
10.000.-Ft. 
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(7) Havi rendszerességgel átmeneti segélyt 6 hónap időtartamra lehet megállapítani, 
melynek  összege  havonta  legalább  2.000.-Ft,  de  a  folyósítás  időtartamát 
figyelembe  véve  összességében  legfeljebb  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-a.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott átmeneti segély összegének felső határától a 
hatáskör  gyakorlója  kivételes  méltánylást  érdemlő  esetben  eltérhet,  az  ügy 
összes körülményeire tekintettel. A kivételes méltányosság oka lehet különösen 
tartós súlyos betegség, elemi kár. 

(9) Az átmeneti segély iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 
kell a Körjegyzőség hivatalánál benyújtani. 

        TEMETÉSI  SEGÉLY

6. §

(1) Temetési  segély  nyújtható  annak,  aki  a  meghalt  személy  eltemettetéséről 
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti.

(2) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított 
havi  családi  jövedelemhatár:  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének négyszeresét nem haladja meg.

(3) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról 
szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(4) A temetési segély összege: 10.000.- Ft.

(5) A temetési segély iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon kell 
a Körjegyzőség hivatalánál benyújtani. 

RENDKÍVÜLI  GYERMEKVÉDELMI  TÁMOGATÁS

7. §

(1) A települési önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 
támogatásban  részesíteni,  akiknek  az  ellátásáról  más  módon  nem  lehet 
gondoskodni,  illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a 
szociális  válsághelyzetben  lévő  várandó  anya  gyermekének  megtartása,  a 
gyermek  fogadásának  előkészítéséhez kapcsolódó kiadások,  a  nevelésbe  vett 
gyermek családjával  való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való 
visszakerülésének  elősegítése,  betegség  vagy  iskoláztatás  –  miatt  anyagi 
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segítségre szorulnak.

(3) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  összege  gyermekenként  és 
alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át nem 
haladhatja meg.

(4) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatást  elsősorban  természetbeni  ellátás 
formájában  kell  biztosítani,  így  különösen  az  általános  iskolás  gyermekek 
tankönyv-  és  tanszerellátásának  támogatása,  a  gyermekintézmények  étkezési 
térítésének  díjkedvezménye,  tandíj,  egészségügyi  szolgáltatásért  fizetendő 
térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.

(5) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  elbírálásához  be  kell  szerezni  a 
gyermekjóléti szolgálat véleményét, javaslatát.

IV.

ELJÁRÁSI  RENDELKEZÉSEK

8. §

(1) Az  egyes  szociális  ellátásokra  irányuló  kérelmeket  a  Körjegyzőségi  hivatal 
Igazgatási  Csoportjához kell  benyújtani.  A kérelmet  írásban kell  benyújtani  az e 
rendeletben  meghatározott  dokumentumokkal  (igazolásokkal,  nyilatkozatokkal) 
együtt.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és 
családja  –  Sztv.  4.§-ában  meghatározott  -  vagyoni,  jövedelmi  viszonyairól 
nyilatkozni és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni.

(3) Ezek  tekintetében  a  jövedelemszámításnál  irányadó  időszak  az  Sztv.  10.§  (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezés szerint:

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.

(4) A hiánypótlásra felhívott kérelmező a hiányosságokat 8 napon belül köteles pótolni.

(5) Az igénylő lakásán környezettanulmány készíthető.

(6) A  kérelmező  köteles  együttműködni  az  önkormányzat  hivatalával  a  szociális 
helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az igazolásokat és 
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bizonyítékokat, amelyeket e rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek 
az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.

(7) Ha  az  önkormányzat  hivatalos  tudomása  vagy  környezettanulmány  lefolytatása 
alapján  a  kérelmező  életkörülményeire  tekintettel  a  (2)  bekezdés  szerinti 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja  a kérelmezőt az általa lakott 
lakás,  illetve  saját  és  a  családja  tulajdonában álló  vagyon  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.

(8) A  pénzbeli  szociális  ellátások  folyósítása  a  63/2006.(III.27.)  Kormányrendelet, 
valamint a Gyvt. előírásai szerint történik.

(9) Az Sztv-ben és az e rendeletben meghatározott  feltételek hiányában vagy azok 
megsértésével  nyújtott  szociális  ellátást  meg  kell  szüntetni,  az  ellátást 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell:

    - a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére
- természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására  
  vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

9. §

(1) Ez a rendelt a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti:

Dédestapolcsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv., valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. végrehajtásáról 
szóló  5/2006.(II.14.)  számú  rendelet  és  az  azt  módosító  7/2006.(II.24.)  számú, 
12/2006.(VII.12.) számú, 8/2008.(II.15.) számú, 13/2008.(V.27.) számú rendeletek.

(3) A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  külön  önkormányzati  rendeletben 
kerültek szabályozásra.

Lukács  László sk. Turócziné Fazekas Magdolna sk.
polgármester      körjegyző 

Záradék:
Jelen rendelet 2009. év április  hó 3. napján kihirdetésre került.

                                                                                     Turócziné Fazekas Magdolna sk.
      körjegyző 
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K É R E L E M

temetési segélyhez

Kérelmező neve: ....................................................................................................................

Leánykori neve:  .....................................................................................................................

Születési hely, idő: .................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcíme:  Dédestapolcsány,  ....................................................  út  ........  szám alatti  lakos 

kérem,  hogy  részemre  temetési  segélyt  szíveskedjenek  megállapítani,  mivel 

.........................................................  (hozzátartozó  neve)  eltemettetéséről  én 

gondoskodtam.

A haláleset helye, ideje: .........................................................................................................

Halotti anyakönyvi kivonat száma: .........................................................................................

Csatolom a  ................................  számú temetési  számla  eredeti  példányát,  valamint  a 

halotti anyakönyvi kivonatot.

Kijelentem, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési 

hozzájárulásban nem részesültem.

Dédestapolcsány, 2009. ............................

............................................
      kérelmező aláírása

Kérelemhez csatolandó még:

- jövedelem-nyilatkozat  a  kérelmezővel  közös  háztartásban  élők 
jövedelméről, mellékelve az igazolások
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KÉRELEM
átmeneti segély megállapításához

Kérelmező neve: ..................................................................................................................................
Szül. hely, idő: ................................................................... Anyja neve: ............................................

Lakóhelye: ............................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .............................................................................................................................

Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók:

Neve Rokonsági
kapcsolat 

Születési
ideje

Foglalkozása Jövedelme 

1.
2.
3.
4.

Milyen szociális  helyzet  megoldására   kéri  az átmeneti  segélyt? /létfenntartást  veszélyeztető 
élethelyzet/
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Részesül-e az önkormányzattól rendszeres szociális ellátásban?     Igen     Nem
Amennyiben igen, kérjük a megfelelőt húzza alá:

Lakásfenntartási  támogatás  –  ápolási  díj  –  rendszeres  szociális  segély  –  rendelkezésre  állási 
támogatás  –  időskorúak  járadéka  –  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás  –  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény – közgyógyellátás – intézményi térítési díjhoz támogatás.

Részesült-e tárgyévben átmeneti segélyben Ön vagy családtagja?    Igen    Nem
Amennyiben igen, hány alkalommal és milyen összegben?

Név Időpont Összeg

1.      .......................................................  .................. ...................
2.      .......................................................  .................. ...................
3.      .......................................................  .................. ...................
4.      .......................................................  .................. ...................
5.      .......................................................  .................. ...................
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Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme
1 2 3 4

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló  egyéb  jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz
2.  Társas  és  egyéni  vállalkozásból 
származó jövedelem 
3.  Ingatlan,  ingó  vagyontárgyak 
értékesítéséből származó jövedelem 
4.  Nyugellátás,  baleseti  nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű ellátás 
5.  A  gyermek  ellátásához  és 
gondozásához  kapcsolódó  támoga-
tások (GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartási díj stb.)
6.  Önkormányzat  és  munkaügyi 
szervek  által  folyósított  rendszeres 
pénzbeli ellátás
7.  Föl  bérbeadásából  származó 
jövedelem 
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem)
9. A család nettó havi jövedelem 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ........................................... Ft/fő

Büntető felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei APEH útján 
ellenőrizheti.

Egyidejűleg  tudomásul  veszem,  hogy  a  rosszhiszeműen  és  jogosulatlanul  igénybe  vett  ellátást 
vissza kell fizetni.

Dátum:

...................................................
                az ellátást igénylő aláírása
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