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Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013.(XII.19.)  rendelete 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

a 4/2012.(IV.27.) rendelettel módosított 

9/2011.(IV.5.) rendelet módosításáról 

(egységes szerkezetben) 

 

Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 18 § (2) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény  (továbbiakban: Szt.) 10 § (1) bekezdése, 25 § (3) 

bekezdés b)pontja, 26 §, 32 § (1) bekezdés b)pontja, 32 § (3) bekezdése, a 37 § 

(1) bekezdés d)pontja, a 37/A § (3) bekezdés, 38 § (9) bekezdés, 43/A § (1) és 

(3) bekezdés, 45 § (1) bekezdés 48 § (4) bekezdés, 50 § (3) bekezdés, 58/B § (2) 

bekezdés, 62 § (2) bekezdés és a 92 § (1) bekezdésében, valamint a 132 § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

1 § 

 

Általános  rendelkezések 

 

(1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeli szociális ellátások 

hatálya kiterjed Vasad községben lakóhellyel – ennek hiányában – tartózkodási 

hellyel rendelkező az Szt. 3 §-ában, valamint a Gyvt. 4 §-ában meghatározott 

személyekre. 

 

(2) E rendelet alkalmazása során a fogalmak magyarázatára az Szt. 4 §-a, 

valamint a Gyvt. 5 §-a vonatkozik. 

 

 

(3) E rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet a Csévharaszti Közös 

Önkormányzati Hivatal Vasadi Kirendeltségén, vagy postai úton, kérelem 

nyomtatványon, az egyes ellátásoknál meghatározott mellékletekkel, valamint a 

kérelmező családjában együtt élők – a kérelem benyújtását megelőző hónap – 

havi nettó jövedelméről szóló igazolással  kell benyújtani. 
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(4)  Az alábbi ellátások tekintetében – átruházott hatáskörben – a Szociális 

Bizottság dönt: 

a) ápolási díj 

b) önkormányzati segély 

c)  kamatmentes szociális kölcsön 

d)  tartós beteg, vagy fogyatékos gyermek támogatása 

e)  továbbtanulói támogatás 

f)  közgyógyellátás 

 

(5) Temetési költségekhez való hozzájárulás kérelemben -  átruházott 

hatáskörben, köztemetési ügyekben -  saját hatáskörében  a polgármester dönt. 

 

(6) Az eljáró hatóság a szociális ellátást igénylő körülményeiről, szociális 

helyzetéről – szükség esetén – környezettanulmány készítésével tájékozódik. 

 

(7) A havi rendszerességgel folyósított ellátást lakossági folyószámlára kell 

utalni,  az egyszeri ellátást a házipénztáron keresztül  kell kifizetni.  

 

Pénzbeli  szociális  ellátások 

 

2 § 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultsági feltételei 

 

(1) Az Szt. 35.§ /1/ bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítását 

kérelmező személy ellátásra való jogosultsága akkor áll fent, ha az általa lakott 

lakás, családi ház és annak udvara, kertje, utcafrontja, járdája rendben és 

tisztántartásáról folyamatosan gondoskodik. 

 

(2) Folyamatos gondoskodásnak minősül 

a) udvaron szeméttároló edény elhelyezése, annak a szemétszállítást végző   

szolgáltatóval történő elszállíttatása 

b) az ingatlan kertjének megművelése, különös figyelemmel a gyomnövény, 

parlagfű rendszeres irtására 

c) ház előtti járda, árok tisztántartásáról a 9/2004./VII.22./ számú 

önkormányzati rendelet 3., 4. §-ban foglaltaknak megfelelően 

gondoskodik, 

d) állattartásra vonatkozó 9/2007. //X.5./ számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak betartása, 
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e) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, 

rendezetten történik, 

f) épület/ek/ esetleges málló vakolatát, törmelékét rendszeresen 

összetakarítják, eltávolítják. 

 

(3) E jogosultsági feltételt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása 

iránti kérelem benyújtását követő 5 napon belül  ellenőrizni kell. 

 

(4) A  foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő a jogosultság 

megállapítását követően is köteles /2/ bekezdésben felsoroltakat teljesíteni – 

ennek teljesítését  két havonta kell ellenőrizni. 

 

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzést a szociális ügyintéző és a 

tanyagondnok végzi. Az ellenőrzésről írásos feljegyzést kell készíteni és azt az 

aljegyzőnek  kell benyújtani.  

 

(6) Ha a lakókörnyezet (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg a 

aljegyző 5 /öt/ napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, ellátás 

jogosultját – az elvégzendő konkrét feladat megjelölésével – a kifogásolt 

hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlét 

kell tartani. 

 

(7) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a (6) bekezdésben foglalt felszólításban 

megadott határidőig nem teljesíti, annak az ellátás folyósítását a hónap utolsó 

napjával meg kell szüntetni. 

 

3 § 

 

Rendszeres szociális segély 

 

(1) Az Szt. 37.§. b-c) pontja alapján  rendszeres szociális segélyben részesülő a 

helyi családgondozóval együttműködésre köteles. 

 

(2) Az együttműködés keretében köteles a családgondozóval 

a) kapcsolatfelvételre, nyilvántartásba vételre – határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül, 

b) a családgondozóval kötött megállapodás szerinti gyakorisággal a 

kapcsolatot tartani, 

c) a családgondozó által felajánlott és közösen kidolgozott  életvitelt segítő 

programban, életmódot formáló tanácsadáson részt venni. 
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(3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett az (2) bekezdésben 

meghatározott együttműködési kötelezettségét nem teljesíti ellátásra való 

jogosultságát meg kell szüntetni.  

 

4. §. 

 

Ápolási   díj 

 

(1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet 

betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy az 

ápoló családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló ápoló esetén ennek 150 %-

át nem haladja meg.  

 

(2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a.  

 

(3) Az Szt. 42 § (2) bekezdésének eseteiben az ápolási díjra való jogosultságot 

meg kell szüntetni.  

 

(4) Az Szt. 42 § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott ápolási 

kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha 

 

a)    az ápoló napi 6 óránál kevesebb időt tölt az ápolt személynél, vagy 

b)  az ápolt személy étkeztetéséről, orvosi ellátásáról, gyógyszereinek        

      kiváltásáról nem gondoskodik, vagy 

c)   az ápolt személy külsejét elhanyagolja – rendszeres fürdetés, hajvágás –  

       vagy 

d)   az ápolt lakását, annak környékét nem tartja rendben, a lakás befűtéséről  

       nem gondoskodik. 

 

(5) Az ápolási kötelezettség teljesítését fél évente kell ellenőrizni. Az ellenőrzést 

a szociális ügyintéző és a családgondozó  közösen végzik. Az ellenőrzés 

eredményéről írásos feljegyzést kell készíteni és azt az aljegyzőnek  kell 

benyújtani.  

 

5.§. 

 

  Önkormányzati  segély 

 

(1) Önkormányzati  segélyre jogosult az a személy, vagy család,  akinek az egy 

főre számított havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
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összegének 150 %-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő kérelmező 

esetén ennek 250 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy alkalmanként jelentkező 

többletkiadásai miatt időszakosan vagy tartósan anyagi segítségre szorul.  

 

(2)  Önkormányzati segély pénzbeli és természetbeli ellátásként egyaránt 

nyújtható. A segély formájáról egyedi elbírálás alapján a hatáskörrel rendelkező 

dönt. 

 

(3) Az alkalmanként nyújtott pénzbeli  segély legalacsonyabb összege 5.000.-Ft, 

legmagasabb összege  20.000.-Ft. 

 

(4) Alkalmanként önkormányzati segélyt kell nyújtani gyógyszerköltséghez – 

amennyiben a kérelmező közgyógyellátási jogosultsággal nem rendelkezik, 

fűtési, tüzelési támogatásként, átmeneti ellátatlanság kezelésére, közüzemi 

tartozás rendezéséhez, beiskolázási támogatásként, menzatérítésként. 

 

(5) A közüzemi tartozás rendezéséhez megállapított önkormányzati segélyt 

közvetlenül a szolgáltatónak, a menzatérítést az étkezést biztosító intézménynek 

kell elutalni.  

 

(6) A havi gyógyszerköltséget a  háziorvos  által, a közüzemi tartozást a 

szolgáltató által, a menzatérítési díjat az étkezést biztosító intézmény által 

kiadott igazolással kell igazolni. Átmeneti ellátatlanság igazolása nyilatkozattal 

történik.  Fűtési, tüzelési támogatás igényléséhez gázfűtés esetén a január és a 

július havi fűtési számlát kell becsatolni. 

  

(7) Az önkormányzat természetbeli önkormányzati segélyként – amennyiben az 

önkormányzat éves költségvetése lehetővé teszi – karácsonyi élelmiszervásárlási 

utalványt biztosít a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező 65 év feletti nyugdíjasok részére. Az utalvány értékét az éves 

költségvetési rendeletben kell meghatározni.  Az utalványt december 10. napjáig 

kell eljuttatni a jogosultaknak.  

 

5/A § 

 

Kamatmentes szociális kölcsön 

 

 (1) Önkormányzati  segély kamatmentes szociális kölcsön formájában is 

nyújtható, abban az esetben, ha a kérelmezőnek nem várt eseményből kifolyólag 

magasabb összegű kiadása keletkezik, feltéve hogy a kölcsön visszafizetésére 

garancia van. 
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 (2) Nem várt esemény különösen az elemi kár, hosszantartó gyógykezelés, 

hirtelen haláleset, gyógyászati segédeszköz beszerzésének szükségessége. 

 

 (3) Hosszantartó gyógykezelés, valamint a gyógyászati segédeszköz 

szükségességének  igazolására háziorvosi igazolás, vagy kórházi zárójelentés 

fogadható el.   

 

 (4)  A kamatmentes szociális kölcsön összegét – egyedi elbírálás alapján – a 

jövedelmi viszonyok és a keletkezett nem várt kiadás arányában kell 

megállapítani.  

 

 (5) Kamatmentes szociális kölcsönként legfeljebb 120.000.-Ft-ot lehet 

megállapítani és azt 12 hónap alatt vissza kell fizetni. A kölcsön 

megállapításáról szóló határozatban kell rendelkezni a visszafizetés kezdő 

időpontjáról, annak módjáról, valamint a visszafizetés elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről. A törlesztő részletek követése a pénzügyi csoport 

feladata. 

 

 (6) Kamatmentes kölcsön kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult a 

lakossági folyószámláját kezelő pénzintézetnél egyedi átutalási megbízásban 

rendelkezik a havi törlesztő részlet költségvetési számlára történő átutalásáról. 

 

(7) A kamatmentes kölcsönszerződést, a hatáskörrel rendelkező határozata 

alapján a polgármester, mint kölcsönadó köti – a szerződést a aljegyző 

ellenjegyzi. 

  

 

6 § 

 

Temetési költségekhez való hozzájárulás 

 

(1) Az Szt. 46 § (1) bekezdésében meghatározott személy részére  temetési 

költségekhez való hozzájárulás  állapítható meg, ha a temettető családjában az 

egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő temettető esetében ennek 200 %-át 

nem haladja meg. 

 

(2)  A temetési költségekhez való hozzájárulás összege 25.000.-Ft. 

 

(3) A hozzájárulás  megállapítása iránti kérelemhez a temettetést igazoló 

számlát, valamint  – amennyiben az elhalt nem Vasad községben halt meg – a 

halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát  kell becsatolni. 
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6/A § 

 

Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek támogatása 

 

(1)Önkormányzati segély állapítható meg annak a tartós beteg, vagy fogyatékos 

gyermeknek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, 

feltéve, hogy  családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül álló szülő esetén a 

250 %-át nem haladja meg. 

 

(2) Az önkormányzati segély összege havi 5.000.-Ft. A segélyt egy évre kell 

megállapítani.  

 

6/B § 

 

Továbbtanulói  támogatás 

 

(1)Önkormányzati segély állapítható meg annak a továbbtanuló gyermeknek,  

fiatalnak, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója és 20. 

életévét még nem töltötte be, feltéve, hogy családjában az egy főre számított 

havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

%-át, egyedül álló szülő esetén a 200 %-át nem haladja meg. 

 

(2) A támogatás havi összegét az éves költségvetési rendeletben kell 

meghatározni. 

 

(3) A támogatást a kérelem benyújtásának hónapja első napjától a tanévre kell 

megállapítani. 

 

Természetbeli  szociális  ellátások 

 

7 § 

 

Köztemetés 

 

(1) A köztemetési költség felének  megtérítésére kötelezhető az ismertté vált 

eltemettetésre kötelezett személyt, ha családjában az egy főre számított havi 

nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

egyedül élő esetében ennek 200 %-át meghaladja. 
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(2) A köztemetési költség megtérítése alól mentesíteni lehet az eltemettetésre 

kötelezett személyt, ha 

 

a) álláskeresési támogatott, vagy 

b) álláskeresési segélyezett, vagy 

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy 

d) rendszeres szociális segélyezett, vagy 

e) időskorúak járadékában részesülő, vagy 

f) alkalmi munkából élő. 

 

(3) A (2) bekezdés  a-b) pontjában  meghatározott ellátások folyósítását a 

foglalkoztatási szerv, az e) pontban meghatározott ellátást a megállapító hatóság 

határozatával kell igazolni, az alkalmi munkából származó jövedelemről 

nyilatkozni kell. 

 

8 § 

 

Közgyógyellátás 

 

(1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek  az egészségbiztosítási 

szerv által elismert  havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi 

nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri, feltéve, ha családjában 

az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében ennek 250  %-át nem 

haladja meg.  

 

(2) E rendelet alapján megállapítható közgyógyellátás egy családban csak egy 

személynek adható. 

 

 

Szociális   szolgáltatások 

 

9 § 

 

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodás 

keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 

 

a) tanyagondnoki szolgáltatás 

b) családsegítéshez való hozzáférés. 

 

(2) A tanyagondnoki szolgáltatásról az önkormányzat maga gondoskodik. 
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(3) A családsegítéshez való hozzáférést Monor és Környéke Többcélú 

Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata útján 

biztosítja.  

 

Záró  rendelkezés 

 

10 § 

 

(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 

lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a gyermekvédelmi 

támogatásokról szóló 3/2006.(III.11.) önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet kihirdetéséről a  jegyző  a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott módon  gondoskodik. 

 

Jogharmonizációs  záradék 

 

11 § 

 

E rendelet a Magyar Köztársaság  és az Európai Közösségek és azok tagállamai 

között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt 

Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. 

törvény 3.§-ával  összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival 

összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 

Marton  József   Zoltán   sk.                                Bárányné Billinger Erzsébet sk. 

     polgármester                                                                      jegyző  

 

 

 


