
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA
A Zagyvaszántói  Önkormányzat 

2/2004.(I.28.) Rendelete
az egyes szociális ellátásokról

az annak módosításáról szóló 2/2005.
(I.31.), a 9/2005.(VIII.31.), a 17/2005.
(XI.24.), a 9/2006.(X.26.) és a 2/2007.
(II.22.) a 4/2008.(II.28.) és a 7/2008.

(IV.24. rendeletekkel

A  Zagyvaszántói  Önkormányzat  a 
szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. 
törvény  /  a  továbbiakban:  Tv./  1.  §-
ának (2) bekezdésében, 32.§-ának (3) 
be-kezdésében, 45. §-ának (1) bekez-
désében, 47.§-ának (1) bekezdésében 
és 50.§-ának (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján  az  alábbi 
rendeletet alkotja /a dőlt betűs szöveg 
a Tv. szövege/:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet célja
1.§

E rendelet célja, hogy megállapítsa az 
önkormányzat  által  a  helyi 
sajátosságoknak megfelelő, a szociális 
rászorultságtól  függő,  pénzben, 
valamint  természetben  biztosított 
szociális  ellátások  formáit,  szervezeti 
kereteit,  az  eljárási  és  jogosultsági 
szabályokat,  továbbá  azok 
igénybevételének és érvényesítésének 
módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet alkalmazási köre
2.§

A  rendeletet  alkalmazni  kell  a 
Zagyvaszántói  Önkormányzat 
közigazgatási területén élő

a) lakóhellyel  rendelkező  magyar 
állampolgárokra

    b)  állandó  tartózkodásra  jogosító 
személyi igazolvánnyal rendelkező 
        bevándoroltakra

c) letelepedési  engedéllyel  
rendelkező személyekre

d) a  magyar  hatóság  által  
menekültként  elismert  szemé-
lyekre /Tv. 3.§.(1) b)-d) pont/

e) a  Tv.  6.§-ában  meghatározott 
hajléktalan személyekre

f) a Tv. 7.§-ának (1) bekezdésében 
meghatározott  ellátások  tekin-
tetében  a  fentiekben  foglaltakon 
túlmenően  az  Európai  Szociális  
Kartát megerősítő országoknak a 
külföldiek  beutazásáról,  magyar-
országi  tartózkodásáról  és 
bevándorlásáról  szóló  1993.  évi  
LXXXVI.  Törvény  rendelkezései  
szerint  jogszerűen  Magyar-
országon  tartózkodó  állampol-
gáraira is /Tv. 3.§.(2) bek./

g) A  Tv.  32/B.  §-ának  (1)  
bekezdésében  meghatározott  
időskorúak  járadéka  és  41.  §-
ának  (1)  bekezdésében 
meghatározott  ápolási  díj  
tekintetében  az  Európai  Gazda-
sági Térség állampolgárára és –  
a Tv-ben meghatározott feltételek 
mellett  –  a  harmadik  államból  
származó  hozzátartozójára  /Tv.  
3.§. (3) bek./

II. FEJEZET

Szociális ellátások

Időskorúak járadéka

3. §1

1 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 1.§-a.



Az  időskorúak  járadékának 
megállapításával,  felülvizsgálatával  és 
megszüntetésével  kapcsolatos  hatáskört  a 
Szociális-,  Oktatási-,  Kulturális-  és  Sport 
Bizottság  2007.01.01-től  a  jegyző 
gyakorolja, a Tv. 32/B-32/D. §-a alapján.

Rendszeres szociális segély
4. §2

A  rendszeres  szociális  segéllyel 
kapcsolatos  hatáskört  a  Polgármester 
2007.01.01-től  a jegyző gyakorolja,  a Tv. 
37/A-37/H. §-a alapján.

Az aktív korú rendszeres szociális 
segélyezettek foglalkoztatása

5. §

(1) 3Az  önkormányzat  a  nem 
foglalkoztatott  személyek 
munkaerő-piaci  helyzetének 
javítása  érdekében  foglalkoztatást 
szervez.  A  foglalkozási 
kötelezettség közmunka, közhasznú 
munka  vagy  közcélú  munka 
(továbbiakban  együtt:  az 
önkormányzat  által  szervezett 
foglalkoztatás)  biztosításával 
teljesíthető.

(2) Az  önkormányzat  által  szervezett 
foglalkoztatás  időtartama  legalább 
30  munkanap,  megszervezése  e 
tárgykört szabályozó jogszabályok, 
de  különösen  a  Tv.  vonatkozó 
rendelkezéseinek 
figyelembevételével történik.

(3) A  közfeladat  keretében  végezhető 
kézcélú munkák köre különösen:

a) környezetvédelmi, 
kommunális munka

b) az  önkormányzat 
hivatalánál  és 
intézményeinél  végezhető 
szakipari,  segéd-  és 
adminisztratív  munka, 
személyi  szolgáltatás  /házi 
szociális  gondozás, 
családsegítés)

2 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 2.§-a.
3 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 3.§-a.

c) közművelődési  feladatok 
segítése

(4) Az aktív korú, nem foglalkoztatott 
személy  foglalkoztatásának 
megszervezését  a  Polgármesteri 
Hivatal  pénzügyi  ügyintézője  látja 
el.

(5) A szociális ügyintéző a kérelmezőt 
munkafelajánlás  céljából  a 
pénzügyi  ügyintézőhöz  irányítja, 
amely  a  munkalehetőség 
felajánlásának  eredményéről  a 
közvetítő lapon írásban tájékoztatja 
a szociális ügyintézőt.

(6) A  segélyezettet  foglalkoztató 
munkahely  vezetője  köteles 
legkésőbb,  a  hiányzás  2.  napján 
írásban  értesíteni  a  pénzügyi 
ügyintézőt,  ha  a  munkaszerződést 
kötő munkavállaló a munkára nem 
jelentkezett. Haladéktalanul köteles 
írásban jelezni, ha a munkavállaló a 
munkát  annak  időtartama  alatt 
igazolatlanul  megszakította,  vagy 
engedély  nélkül  kivonta  magát  a 
munkavégzés alól.

(7) A  Pénzügyi  ügyintéző  a 
munkaviszony  megszűnéséről 
(rendkívüli  felmondás,  a 
munkaszerződés  lejárta  stb.) 
legkésőbb  3  napon  belül  írásban 
értesíti a Szociális ügyintézőt.

(8) A  munkavégzés  egészséges  és 
biztonságos feltételeinek biztosítása 
mellett  a  munkavégzéshez  –  a 
munka jellegétől függő – szükséges 
anyagot,  munkaeszközt  a 
foglalkoztató  intézmény,  szervezet 
köteles biztosítani.

6.§4

(1) Az aktív korú, nem foglalkoztatott 
személy  a  rendszeres  szociális 

4 Módosítva: 17/2005.(XI.24.) rendelet 1.§-a.
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segély  megállapításának,  illetve 
folyósításának  feltételeként  a  Tv. 
37/D.  §-ában  szabályozott 
feltételeken túl köteles:

a) 5elhelyezkedése  érdekében 
rendszeresen  együttmű-
ködni  a  Heves  Megyei 
Munkaügyi  Központ 
Hatvani  Kirendeltségével 
(Hatvan, Balassi B. út 12. a 
továbbiakban:  kirendeltség) 
valamint  a  6Kistérségi 
családgonozó 
(Zagyvaszántó, Fő út 2.),

b) a  munka-erőpiaci  esélyeit 
javító  programokban,  szol-
gáltatásokban,  képzésekben 
az  önkormányzat  és  a 
kirendeltség  között  létrejött 
megállapodás  szerint  részt 
venni.

(2)  7A  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálattal  történő  együttműködési 
kötelezettség tartalma: 

a.) 8A nem foglalkoztatott személy 
köteles  a  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  a 
rendszeres  szociális  segélyt 
megállapító  határozat  jogerőre 
emelkedését  követő  15  napon 
belül  személyesen  felkeresni, 
és nyilvántartásba vételét kérni.

b.) A nem foglalkoztatott  személy 
az első megjelenést  követő 60 
napon  belül  köteles  az  Idősek 
Klubjával  a  Tv.-ben  meg-
határozott  beilleszkedési  prog-
ramról  írásbeli  megállapodást 
kötni.

(3) Az  együttműködési 
kötelezettség  előírásairól  a 
rendszeres  szociális  segélyt 
megállapító  határozatban 

5 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 3.§-a.
6 Módosítva: 7/2008.IV.28.) Rendelet 1.§-a.
7 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 4.§-a.
8 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 5.§-a.

rendelkezni  kell.  Meg  kell 
nevezni  az  együttműködésre 
kijelölt  intézményt,  az  első 
jelentkezési  határidőt  és  a 
jelentkezés  elmulasztásának 
következményeit. 

Az együttműködési kötelezettség 
megszegése

7. §9

(1)  Együttműködési  kötelezettségét 
megszegi  a  segélyezett,  és  részére  3 
hónapig a segély összegének 75 %-át kell 
folyósítani, ha:

a) 10A Kistérségi családgondozó vagy 
a  Kirendeltséggel  a  határozatban 
megállapított  időpontig  nem  veszi 
fel  a  kapcsolatot,  vagy  a 
Szolgálatnál  történő  megjelenést 
követő  60  napon  belül  nem  köt 
megállapodást  a  beilleszkedési 
programról,  vagy  a  beilleszkedési 
programban  meghatározottakat 
nem  tartja  be,  vagy  legalább  3 
havonta  nem  keresi  fel  a 
Szolgálatot.

b) A  támogatásra  való  jogosultság 
vizsgálatakor,  valamint  a 
jogosultság  évenkénti 
felülvizsgálatakor  megállapításra 
kerül,  hogy  a  tv.  37/D.§  (2) 
bekezdésében  foglalt 
együttműködési  kötelezettségének 
nem tesz eleget,

c.)  Foglalkoztatása  esetén  az  alkalmai 
munkavállalói könyvet, a tárgyhónapot 
követő  hónap  első  munkanapján  nem 
mutatja be a Pénzügyi Irodában. 

(2)  Együttműködési  kötelezettségét 
súlyosan  megszegi  a  segélyezett,  és  a 
támogatásra  való  jogosultságát  meg  kell 
szüntetni, ha:

a.)  az  5.§.  (1)-(2)  bekezdésében 
meghatározott  tevékenység  ellátását  nem 
vállalja,  vagy  nem  teljesíti,  illetve  a 
felajánlásra nem jelenik meg.

9 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 6.§-a.
10 Módosítva: 7/2008.(IV.25.) rendelt 1.§-a.
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b.)  a  Kirendeltség  által  felajánlott 
megfelelő  munkalehetőséget  nem fogadja 
el, illetve a felajánlásra nem jelenik meg.

c.) az  önkormányzat  vagy 
Kirendeltség  által  felajánlott 
megfelelő  munkalehetőséget 
elfogadja,  de  a  nyilatkozatban 
meghatározott  időpontban  és 
helyen  a  munkavégzést  nem 
kezdi meg, vagy a munkáltató a 
foglalkoztatást  rendkívüli 
felmondással szünteti meg.

d.) Az  a)  és  b)  pontban 
meghatározott  együttműködési 
felhívásra,  valamint  a 
munkavégzésre meg nem jelent 
személy  akadályoztatásáról,  a 
távolmaradás  okáról  szóló 
igazolást  a  felhívás 
kézhezvételétől,  illetve  a 
munkakezdésre  megjelölt 
naptól számított  2 napon belül 
nem mutatja be a foglalkoztató 
intézmény  vezetőjének,  illetve 
nem  adja  le  a  Pénzügyi 
Irodához,  (a keresőképtelenség 
miatti  távolmaradás  csak 
háziorvosi  vagy  szakorvosi 
igazolás  alapján  fogadható  el, 
az  akadályoztatás  ténye  hitelt 
érdemlő  egyéb  igazolással  is 
bizonyítható).

Lakásfenntartási támogatás

8. §
A  lakásfenntartási  támogatással 
kapcsolatos  hatáskört  a  Szociális-, 
Oktatási-,  Kulturális-  és  Sport 
Bizottság gyakorolja,  figyelembe véve 
a Tv. 38. és 39. §-át.

9. §11

(1) A  lakásfenntartási  támogatás  a 
szociálisan  rászorult 
személyeknek,  családoknak  az 
általuk  lakott  lakás  vagy  nem 
lakás  céljára  szolgáló  helyiség 

11 Módosítva: 2/2005.(I.31.) rendelet 1.§-ával.

fenntartásával  kapcsolatos 
rendszeres  kiadásaik  viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás.
A  települési  önkormányzat 
lakásfenntartási  támogatást 
nyújt:
a.) az  1993.  évi  III.  tv-ben  
meghatározott  feltételek  szerinti  
jogosultnak  (a  továbbiakban:  
normatív  lakásfenntartási  
támogatás)
b.) az  adósságkezelési  
szolgáltatásban  részesülő  
személynek.
c.)  az  önkormányzat  rendeletében 
meghatározott  feltételek  szerint  
jogosultnak  (továbbiakban:  helyi  
lakásfenntartási  támogatás)  
(Tv.38.§.(1) bek.)

(2) Normatív  lakásfenntartási 
támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy főre 
jutó  havi  jövedelem  nem  haladja 
meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori  legkisebb  összegének 
150  %-át,  feltéve,  ha  a 
lakásfenntartás  elismert  havi 
költsége  a  háztartás  havi 
összjövedelmének  20  %-át 
meghaladja. (Tv.38.§.(2) bek.)

(3) A  normatív  lakásfenntartási 
támogatás  esetében  a 
lakásfenntartás  elismert  havi 
költsége  az  elismert  lakásnagyság 
és  az  egy  m2-re  jutó  elismert 
költség szorzata.
Az  egy  m2-re  jutó  elismert  havi 
költség  összeget  az  éves  központi 
költségvetésről  szóló  törvény  –  a 
várható  energiaárak  emelésére 
figyelemmel  –  határozza  meg. 
(Tv.38.§.(3) bek.)

(4) A  normatív  lakásfenntartási  
támogatás  esetében  elismert  
lakásnagyság:
a.) ha a háztartásban egy személy  
lakik 35 m2
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b.)  ha  a  háztartásban két  személy  
lakik 45 m2
c.)  ha  a  háztartásban  három 
személy lakik 55 m2
d.) ha a háztartásban négy személy  
lakik 65 m2
e.) ha négy személynél több lakik a  
háztartásban,  a  d)  pontban 
megjelölt  lakásnagyság  és  minden 
további  személy  után  5-5  m2,  de  
legfeljebb a jogosultak által lakott  
lakás nagysága.

(5) A  normatív  lakásfenntartási  
támogatás  egy  hónapra  jutó 
összege:

a.) a  lakásfenntartás  elismert  havi  
költségének 30 %-a, ha a jogosult  
háztartásában  az  egy  főre  jutó  
havi  jövedelem nem haladja meg 
az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át.

b.) Az  a)  pont  szerinti  mértéket  
meghaladó  egy  főre  jutó  havi  
jövedelem esetén a lakásfenntartás  
elismert  havi  költségének  és  a 
támogatás  mértékének  (a  
továbbiakban:  TM)  szorzata,  de 
nem  kevesebb,  mint  2.500  Ft.  A 
támogatás  összegét  100  Ft-ra 
kerekítve  kell  meghatározni.  
(Tv.38.§.(6) bek.)

   
(6) az (5) bek.  6.)  pontja  szerinti  TM 
kiszámításának módját a Tv. 38.§. (7)  
bek. tartalmazza.

(7)  A  normatív  lakásfenntartási 
támogatást egy évre kell megállapítani. 
(Tv.38.§.(8) bek.)

(8) A lakhatással kapcsolatos költségek 
összegét  a  kérelem  benyújtását 
megelőző  12  havi,  fűtési  költségek 
támogatása  esetén  6  havi,  a  fűtési 
szezonban felmerülő költségekről szóló 
– számlával kell igazolni.

10. §12

(1) A  lakásfenntartási  támogatás 
ugyanazon  lakásra  csak  egy 
jogosultnak  állapítható  meg, 
függetlenül  a  lakásban élő  személyek 
és háztartások számától.
(2) Az  (1)  bekezdés  alkalmazásában 
külön  lakásnak  kell  tekinteni  a 
társbérletet,  az  albérletet  és  a  jogerős 
bírói  határozattal  megosztott  lakás 
lakrészeit.

(3)  A  lakásfenntartási  támogatás  iránti 
kérelem  az  év  folyamán  bármikor 
benyújtható,  összege  a  kérelem 
benyújtásának hónapjában

a) teljes összegű, ha a kérelmet  a 
tárgyhónap  16-át  megelőzően 
nyújtották be,

b)   a  teljes  összeg  50  %-a,  ha  a 
kérelmet  a  tárgyhónap  15-ét 
követően nyújtották be.

Ápolási díj
11. §13  14

(1)15 Az ápolási díjjal kapcsolatos hatáskört 
a Szociális-, Oktatási-, Kulturális- és Sport 
Bizottság,  
2007. 01. 01-től a jegyző gyakorolja a Tv. 
41-43/A.§. alapján. 
        (2)– (5) bekezdései 2008.március 31-én hatályukat vesztik
(6)  Az  ápolási  díjra  való  jogosultság 
feltételeit a jogosultságot megállapító szerv 
kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.

Átmeneti segély
12. §

 
(1) 16A  Szociális-,  Oktatási-, 

Kulturális-  és  Sport  Bizottság 
átmeneti  segélyben részesítheti azt 
a  személyt,  aki  létfenntartását 
veszélyeztető  rendkívüli 

12 Módosítva: 2/2005.(I.31.) Rendelet 2.§-ával.
13 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 4.§-a.
14 Módosítva: 4/2008.(II.28.) rendelet 1.§-a.
15 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 7.§-a.
16 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 9.§-a.
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élethelyzetbe  került,  elsősorban 
azt, akinek családjában az egy főre 
eső  havi  jövedelem  a  mindenkori 
öregségi  nyugdíj  legkisebb 
összegének  125  %-át,  egyedül 
élőknél  pedig  a  150  %-át  nem 
haladja meg.

(2)   Átmeneti  segély  különösen  az 
alábbi  indokokra  való  tekintettel 
állapítható meg:

a)  nyugdíjazás  esetén,  az  
     ellátatlanság idejére
b)  gyógyászati  segédeszköz  
     beszerzésére, gyógykezelésre, ha 

     a kérelmező nem rendelkezik  
     közgyógyellátási igazolvánnyal
c.)tartós (egy hónapot meghaladó)  
     táppénzes állomány esetén
d) elemi kár, baleset esetén
e)  egyedülálló,  ellátatlan  személy  
    részére
f)  egyéb,  rendkívüli  ok   bekövet-
    kezése esetén.

(3)  Átmeneti  segélyben  egy  háztartás 
három alkalommal, közös háztartásban 
élők esetén egyszerre csak egy személy 
részesülhet. 

Az egy alkalommal  adott  átmeneti 
segély összege nem haladhatja meg 
a  mindenkori  öregségi  nyugdíj 
legkisebb összegének 80 %-át.

(4)  17A  Tv.  45.§  (3)  bekezdésében 
szereplő  havi  rendszerességgel  adott 
átmeneti  segély  összege  legalább 
2.000,-  Ft,  de  legfeljebb  3.000,-  Ft 
lehet.  Ez  esetben  a  Bizottság 
határozatában  meg  kell  állapítani  a 
kifizetések  időpontját,  és  a  segély 
folyósításának időtartamát.
(5)  Kivételes  méltánylást  érdemlő 
esetben  (pl.  elemi  kár,  baleset  stb. 
esetén  vagy  életmentő  gyógyszer 
kiváltására,  élelemre,  tüzelőanyagra)  a 
Bizottság  megállapíthat  a  (2)-(3) 

17 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 10.§-a.

bekezdésben  megjelöltnél  magasabb 
összegű  átmeneti  segélyt,  amelynek 
legnagyobb  összege  a  mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
80 %-a lehet.

(6)  Ha  a  kérelmező  kéri,  vagy  a 
Bizottság  a  segély  rendeltetésszerű 
felhasználását  úgy látja  biztosítottnak, 
a  pénzbeli  támogatás  helyett 
természetbeni juttatást nyújthat.

(7) Ha az átmeneti segély közüzemi díj 
megfizetése  céljából  igénylik,  a 
segélyt  közvetlenül  a  közüzem 
részére  történő  átutalással  is 
folyósítani lehet.

(8)  Amennyiben  a  kérelmező 
létfenntartása,  egészségi  állapota 
vagy  más  egyéb  körülmény 
szükségessé  teszi,  esetenkénti 
(egyszeri)  átmeneti  segély 
megállapítására  a  polgármester  is 
jogosult.  Ilyen  esetben  a  segély 
iránti  kérelem  elbírálásához 
szükséges  igazolások  előzetes 
beszerzésétől  is  el  lehet  tekinteni, 
amennyiben  vélelmezhető,  hogy a 
kérelmező a feltételeknek megfelel, 
és  ezt  írásos  nyilatkozatával  is 
megerősíti.  A kérelem elbíráláshoz 
szükséges  igazolásokat  utólag 
pótolni kell. 

13. §.

(1) A Bizottság – kérelemre – évente 
egy  alkalommal,  az  átmeneti  segély 
terhére  legfeljebb  30.000.-Ft  mértékű 
kamatmentes  szociális  kölcsönben 
részesítheti  azt  a  rászoruló  személyt, 
aki  a  12.§  (1)  bekezdésében  foglalt 
feltételeknek  megfelel.  A  kölcsönt 
legfeljebb  6  hónap  alatt  kell 
visszafizetni.
(2) Nem részesíthető kölcsönben az (1) 
bekezdésben  foglaltaknak  egyébként 
megfelelő személy, ha
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a) rendelkezik olyan vagyonnal, 
amellyel  válsághelyzetét 
megoldhatja, és 
b)  a  korábban  igénybevett 
kölcsönét  nem,  vagy 
késedelmesen fizette vissza.

(3)A kölcsön megállapításáról szóló 
határozatban  rendelkezni  kell  a 
visszafizetés  időtartamáról, 
feltételeiről.

(4)A kölcsön megállapítása esetén 
a  jogosulttal  szerződést  kell  kötni, 
amelyben  rögzíteni  kell  a  kifizetés 
módját,  a  visszafizetés  módjára 
vonatkozó szabályokat, valamint fel 
kell  tüntetni  a  visszafizetés  elmu-
lasztásának jogkövetkezményeit is.
(5)  Pénzintézeti  kölcsönnek  nem 
minősülő  kamatmentes  kölcsön 
átmeneti  segélyként  történő 
megállapítása  esetén  a  jogosulttal 
történő  szerződéskötés  a 
polgármester hatásköre.
(6) Csak  különösen  indokolt 

esetben, és évente legfeljebb 1 
alkalommal  részesíthető 
átmeneti  segélyben  az  a 
személy,  aki  az Önkormányzat 
által  megállapított  ellátásban 
részesül.

Temetési segély
14. §

(1) A  Polgármester  temetési  
segélyt  nyújthat  annak,  aki  a  
meghalt  személy  eltemettetéséről  
gondoskodott,  annak  ellenére,  
hogy  arra  nem volt  köteles,  vagy  
köteles volt  ugyan,  de a temetési  
költségek  viselése  a  saját,  illetve 
családja  létfenntartását  
veszélyezteti  /Tv.  46.§  (1)  bek.  
első mondata/,  és a családban az 
egy  főre  eső  havi  jövedelem  a 
mindenkori  öregségi  nyugdíj 
legkisebb  összegének 
háromszorosát nem haladja meg.

(2) A temetési segély összege nem 
lehet  kevesebb  a  helyben 
szokásos  legolcsóbb  temetés 
költségének 10 %-ánál, de elérheti 
annak  teljes  összegét,  ha  a 
temetési  költségek  viselése  a 
kérelmezőnek  vagy  családjának  a 
létfenntartását  veszélyezteti.  /Tv. 
46.§ (3) bek./

(3) A  temetési  segélyt  a  temetés 
napját követő 30 napon belül lehet 
igényelni.

(4) Temetési  segély  a  temetés 
költségit igazoló számla hiányában 
utólagos elszámolási kötelezettség 
mellett – is megállapítható.
(5) Nem  állapítható  meg  temetési 
segély, ha a kérelmező

a) családjában  az  egy  főre 
jutó  havi  jövedelem eléri  az 
öregségi  nyugdíj 
háromszorosát
b) a  hadigondozásról  szóló 
1994.  évi  XLV.  Törvény 
16.§-a  alapján  temetési 
hozzájárulásban részesült.

(6) A temetési segély iránti kérelemhez 
csatolni  kell:  -  temetési  számlát,  
-  halotti  anyakönyvi  kivonatot,  
- jövedelemigazolást.

Köztemetés
15.§

A  köztemetés  elrendelésével 
kapcsolatos  hatáskört  a  polgármester 
gyakorolja  a  Tv.  48.§-ának  (1) 
bekezdése alapján.

Közgyógyellátás

16.§18

c) A tv. 49-53.§-a alapján a jegyző 
a  kérelmező  közgyógyellátásra 
való jogosultságáról dönt.

18 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 11.§-a.
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d) A  tv.  50.§.  (1)-(2)  bekezdéseiben 
szabályozott  eseteken  felül 
méltányosságból 
közgyógyellátásban  lehet 
részesíteni azt a személyt, akinek

a.)  családjában  az  egy  főre 
számított  havi  jövedelem  nem 
haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori  legkisebb  összegének 
150 %-át, egyedül élő esetében a 
200 %-át és,
b.)  gyógyszerköltsége  meghaladja 
az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 25 %-át.

e) 19 Hatályát vesztette.

(4) 20Hatályát vesztette.

Egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság

17. §21

(1)22 „  Az  egészségügyi  
szolgáltatás  igénybevétele 
céljából a rászorultság tényéről a 
jegyző – a tv. 54.§-a valamint a 
társadalombiztosítás  ellátásaira 
és  a  magánnyugdíjra 
jogosultakról  szóló  1997.  évi 
LXXX.  Tv.  16.§  a)-p)  és  s)-t)  
pontjai  alapján-hatósági 
bizonyítványt állít ki.”

III. FEJEZET

Eljárási szabályok

19 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 11.§-a.
20 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 11.§-a. 
21 Módosítva: 2/2007.(II.22). rendelet 1.§-a.
Hatályos: 2007.április 1., azonban a hatósági 
bizonyítványok kiadására irányuló kérelmeket 2007. 
január 1-től be lehet nyújtani.

22 Módosítva: 7/2008.(IV.24.) rendelet 2.§-a.

18. §

(1) 23Az  e  rendeletben  foglalt 
ellátási  formákra  a  kérelmet 
szóban  vagy  írásban  –  ha 
rendelkezésre  áll  az  arra 
rendszeresített  formanyomtat-
ványon  -  a  szükséges 
mellékletek  csatolásával  lehet 
benyújtani.

(2) 24Az  e  rendeletben  megha-
tározott  támogatások, segélyek 
ügyében  hozott  polgármesteri 
vagy  bizottsági  döntés  ellen  a 
Képviselő-testülethez,  jegyzői 
döntés  ellen  a  Heves  Megyei 
Közigazgatási  Hivatal  Szociális 
és Gyámhivatalához címzett,  a 
Polgármesteri  Hivatalban 
benyújtott  fellebbezéssel  lehet 
élni, melyet a határozat kézhez-
vételét követő 15 napon belül.

(3) 25A  Szociális-,  Oktatási-, 
Kulturális- és Sport Bizottság a 
támogatást  igénylő  szociális 
helyzetéről  tájékozódik,  ennek 
keretében:
a.)  becsatoltatja  az  igénylő  és
     családja rendszeres jövedel-
     méről szóló és egyéb jöve-
     delmi viszonyaira vonatkozó
     igazolásokat,

b.) beszerzi a gyermeknevelési
     támogatás megállapításának
     szabályairól,  valamint  a
     szociális  ellátások
     igényléséhez felhasználható
     bizonyítékokról  szóló
     32/1993.  (II.17.)  Korm.
     rendeletben szabályozott,
     szükséges bizonyítékokat,

c.)  környezettanulmányt  készít
     az igénylőnél.

23 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 6.§-a.
24 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 7.§-a.
25 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 12.§-a.
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(4) Nem  kell  környezettanulmányt 
készíteni  az  igénylőről,  ha 
életkörülményeit  a  Bizottság 
bármely más ügyben vizsgálta, 
és nem feltételezhető azokban 
lényeges változás.

(5) Sürgős szükség esetén – ha az 
igénylő  életkörülményei  az 
azonnali segítséget indokolják – 
a támogatás bizonyítási  eljárás 
nélkül,  az  igénylő  nyilatkozata 
alapján  megadható,  a 
bizonyítékok utólagos csatolása 
mellett.

(6) Jövedelemszámításnál  irány-
adó időszak:

a) a  havonta  rendszeresen 
mérhető jövedelmeknél a 
kérelem  benyújtását 
megelőző 3 hónap

b) egyéb  jövedelmeknél  a 
kérelem  benyújtását 
megelőző 1 év.

19. §

(1)  26E  rendeletben  megállapított 
szociális  ellátások  igénylése, 
megállapítása  valamint  folyósítása 
a  pénzbeli  és  természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának,  valamint 
folyósításának  részletes 
szabályairól  szóló  63/2006.(III.27.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint 
történik. 
a.) Az  időskorúak  járadékát,  a 

munkanélküliek  jövedelempótló 
támogatását,  a  rendszeres 
szociális  segélyt  és  az  ápolási 
díjat az egyes pénzbeli szociális 
ellátások  folyósításának  és 
elszámolásának  szabályairól 
szóló  30/1993.  (II.17.)  Korm. 
rendelet  1.  §-a  (2)  és  (3) 

26 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 14.§-a.

bekezdésében  foglaltaknak 
megfelelően,

b) a lakásfenntartási támogatást, az
          átmeneti segélyt,  a temetési
          segélyt  és  a  13.  §-ban
          szabályozott  kölcsönöket  a
          döntést követő 8 napon belül,
          illetőleg  a  létfenntartást
          veszélyeztető, rendkívüli élet-
          helyzetbe került személy eseté-
          ben a döntést követően azonnal.

(2)  A  támogatások  kifizetése  –  az 
ügyfél  kérése  szerint  –  történhet: 
házipénztárból,  vagy  lakossági 
folyószámlára való átutalással.
(3)  A  támogatásban  részesülő  a 
szociális  helyzetében,  lakcímében 
történt változást köteles 15 napon belül 
bejelenteni a Szociális ügyintézőnek.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás 
megtérítésével,  elengedésével,  a  
részletfizetés  engedélyezésével 
kapcsolatban  a  Tv.  17.  §-ának 
figyelembevételével  a  hatáskörök 
gyakorlói döntenek.

IV. FEJEZET

Szociális szolgáltatások

20. §27

(1) 2820§.(1,) bek. a) pontja hatályát 
veszti.

a.) étkeztetés
b.) házi segítségnyújtás
c.) 29nappali ellátás 

(2)Az alapszolgáltatásokra irányuló 
kérelmet a Polgármesteri Hivatalba, 
vagy  a  szolgáltatást  biztosító 
intézmény  vezetőjénél  lehet 
benyújtani.

27 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 8.§-a.
28 Módosítva: 7/2008.(IV.24.) rendelet 3.§a.
29 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 15.§-a.
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(3) 3031„ Az étkeztetés és a házi  
segítségnyújtás  igénybevételéről 
a  polgármester  dönt  a  kérelem 
benyújtásától számított 15 napon 
belül.  Ha  a  kérelmező  a 
döntéssel  nem  ért  egyet  annak 
kézhezvételétől  számított  8 
napon  belül  a  Képviselő-
testülethez  fordulhat  panasszal.  
A  Képviselő-testület  a  soron 
következő ülésén dönt.”

(4) 3233Hatályát veszti.

20/A. §.3435

Szociális információs szolgáltatás
Hatályát veszti

21. §
(1) 36A  szociális  alapszolgáltatás 

igénybevételéért  térítési  díjat 
kell fizetni. 

A  térítési  díj  megállapítására  és 
megfizetésére vonatkozó szabályo-
kat a Tv. 114-119. §-a tartalmazza.

Étkeztetés
22. §37

„(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 

30 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 16.§-a
31 Módosítva: 7/2008.(IV.24.) rendelet 4.§-a.
32 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 16.§-a.
33 Módosítva: 7/2008.IV.25.) rendelet 5.§-a.
34 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 9.§-a.
35 Módosítva: 7/2008.(IV.24.) rendelet 6.§-a. 
Hatályát veszti.
36 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 10.§-a.
37 Módosítva: 4/2008.(II.28.) rendelet 2.§-a.

nem  képesek  biztosítani  az 
alábbiak miatt:

a) 75.  életévüket  betöltötték, 
vagy

b) egészségi  állapotuk, 
fogyatékosságuk  vagy 
pszichiátriai  betegségük 
miatt  orvosi  igazolással  
rendelkeznek  arról,  hogy 
önellátásra  csak  részben 
képesek, vagy

c) csak  települési  szintű 
lakcímmel rendelkeznek.

(2) Nem  állapítható  meg 
szociális  étkeztetés  annak 
az  igénylőnek,  akinek 
eltartására  kötelezett  
hozzátartozója  önellátásra 
képes.
(3)  A  jogosult  igénylővel  
étkeztetésben  kell  
részesíteni azt a személyt is,  
akinek eltartásáról az igénylő 
gondoskodik.
(4) A  szociális  
étkezetésért  fizetendő 
térítési  díjakat  az 
önkormányzat  10/2007.
(XII.13.)  sz.  rendelete 
határozza meg.
(5) Az  étkeztetés 
megállapítására  irányuló 
kérelmet  írásban  kell  
benyújtani.  A  kérelemnek 
tartalmaznia  kell  a 
személyes  adatokat.  A 
kérelemhez  csatolni  kell  a 
jövedelemigazolásokat,  és a 
(2)  bek.  b)  pontjára 
tekintettel  az  orvosi  
igazolást.
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(6) Az  ellátás 
megállapításáról  2008. 
március 31-ig a Szociális- és 
Gyermekjóléti  Intézmény 
vezetője, 2008. április 1-től a 
Polgármester  dönt.  Az 
igénylő  jogosultságát  12 
hónap  múlva  felül  kell  
vizsgálni.  Az  igénylő 
haladéktalanul  köteles 
bejelenteni,  ha 
körülményeiben  olyan 
változás  állt  be,  mely  a 
jogosultság  megszűnését  
jelenti.”

Házi segítségnyújtás
23. §

(1) Házi segítségnyújtás keretében 
kell  gondoskodni  pszichiátriai 
betegekről, 

a. azokról  az  időskorú 
személyekről,  akik 
otthonukban  önmaguk 
ellátására  saját  erőből  nem 
képesek  és  róluk  nem 
gondoskodnak

b. azokról  a  pszichiátriai 
betegekről,  fogyatékos 
személyekről,  valamint 
szenvedélybetegekről,  akik 
állapotukból  adódóan  az 
önálló  életvitellel 
kapcsolatos  feladataik 
ellátásában  segítséget 
igényelnek,  de  egyébként 
önmaguk ellátására képesek

c.)azokról  az  egészségi  állapotuk 
miatt  rászoruló személyekről,  akik 
ezt  az  ellátási  formát  igénylik, 
illetve  bentlakásos  intézményi 
elhelyezésre várakoznak. /Tv. 63.§ 
(1) bek./

(2)3839„A  házi  segítségnyújtásért  
fizetendő  térítési  díjat  az 
önkormányzat  10/2007.(XII.13.)  
rendelete  határozza  meg.  A 
polgármester  különös 
méltánylást  érdemlő  esetben,  
tekintettel  az  ellátást  igénybe 
vevő  anyagi  helyzetére  és  a 
gondozási  szükséglet  
gyakoriságára  a  térítési  díjat  
legfeljebb 50%-kal csökkentheti.”

(3)Zagyvaszántó  közigazgatási 
területén  az  Önkormányzat  
kettő és fél gondozói körzetet alakít ki.

Nappali ellátás
24. §40

2008.március 31-én hatályát veszti

III. FEJEZET
Záró rendelkezések

Hatálybalépés
25. §

(1) 41E rendelet 2006. november 1-
jén lép hatályba, rendelkezéseit 
a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.

(2) E rendelet 2. §-ának g) pontja a 
Magyar  Köztársaságnak  az 
Európai  Unióhoz  történő 
csatlakozásáról  szóló 
nemzetközi szerződést kihirdető 
törvény  hatálybalépésének 
napján lép hatályba.

(3) E  rendelet  hatálybalépésével 
hatályát veszti a Zagyvaszántói 
Önkormányzat  7/2001.  /V.31./ 
rendelete  a  szociális 
juttatásokról és ellátásokról  és 

38 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 19.§-a.
39 Módosítva: 7/2008.(IV.28.) rendelet 7.§-a.
40 Módosítva: 4/2008.(II.28.) rendelet 3.§-a.
41 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 21.§-a.
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az ezt módosító 5/2002. /III.21./ 
rendelet,  és  a  3/2003.  /I.30./ 
rendelet.

Zagyvaszántó, 2004. január 18.

Oldal Alfréd           Komendáné Nagy Márta
polgármester             jegyző

42E rendelet kihirdetve: 2005. február hó 01. Nap

43 E rendelet kihirdetve: 2005.08.31.
44 E rendelet kihirdetve: 2006.október 26.

A  rendelet  3.§,  4.§.,  5.§.(1),  11.§., 
12.§.(1)  és  a  20.§.,  20/A.§.,  21.§.(1) 
2005.szeptember 1-én lép hatályba.

A 18.§.(1-2) bek. 2005. november 1-én 
lép hatályba.

45A  6.§.,  a  7.§.e),  a  20.§.(3)  bek.  
2005.  december  1-jén  lép  hatályba, 
rendelkezéseit  a  folyamatban  lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
46A  17.§.  2007.április  1-én  lép 
hatályba.
47 A 11.§, és a 24.§. 2008. április 1-jén, 
a  22.§.  2008.  március  1-jén  lép 
hatályba.
48A  6.  és  7  §.,  a  17.§,  a  20.§.(1,) 
bek.a.) pontja, a 20 §(3) bek., a 20/A.§, 
és  a  23.§.(2)  bek.  hatálybalépés 
időpontja 2008. május 1.

            Dr. Szikszai Márta
        jegyző

1.sz. melléklet

42 Módosítva: 2/2005.(I.31.) rendelet 3.§-a alapján.
43 Módosítva: 9/2005.(VIII.31.) rendelet 11.§-a.
44 Módosítva: 9/2006.(X.26.) rendelet 21.§-a.
45 Módosítva: 17/2005.(XI.24.) rendelet 4.§-a.
46 Módosítva: 2/2007.(II.22.) rendelet 2.§-a.
47 Módosítva: 4/2008.(II.28.) rendelet 4.§-a.
48 Módosítva: 7/2008.(IV.24.) rendelet 8.§a.

a Zagyvaszántó Önkormányzat 
2/2004.(I.29.) sz. RENDELETÉNEK

9.§. (5) bek.-hez

A lakhatási költségek elismert mértéke 
(15.000,- Ft összegig)

Víz: 3m3/fő/hó mértékig

Elektromos áram:

        - Világításra   100 kW/hó mértékig
        - Fűtésre          55 kW/hó mértékig

Gáz:     200 m3/háztartás/hó mértékig

Szén         30 q/háztartás/év mért ékig

Fa          40 q/háztartás/hó mértékig
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