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SAJÓVÁMOS  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL  
 

 

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§.-

ában, 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdésében,132. § (4) 

bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 
 

        1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre 

terjed ki, amennyiben Sajóvámos közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 

 

2. Eljárási rendelkezések 
 

2. §  A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület által 

átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja  

 

3. § (1) A települési támogatás iránti kérelem a rendelet 1. mellékletében meghatározott 

formanyomtatványon az Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban (a 

továbbiakban: Hivatal) terjeszthető elő. 

 

 (2) A települési támogatás iránti kérelemhez az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése alapján 

számított jövedelem alátámasztására jövedelemigazolást kell mellékelni, amely 

fénymásolatban is becsatolható.  

 

 

 (3) Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból származó jövedelem 

esetén adóbevallással már lezárt időszakra vonatkozóan az adóhatóság által 

kiállított jövedelemigazolást, egyéb esetben könyvelő által aláírt 

jövedelemigazolást, ennek hiányában a kiállító által aláírt jövedelemigazolást kell 

csatolni.  

  

 (4)     A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell 

  a) az 5.§(1) bekezdés esetében a háziorvos által a gyógyszerszükségletről kiállított 

igazolás alapján kiadott gyógyszertári igazolást, 

  b) az 5. § (2) bekezdése esetében a háziorvos vagy kezelőorvos igazolását a 

hozzátartozók ápolási, gondozási szükségletéről, 

  c) az 5. §.(3) bekezdése esetében a temetési számlát 

  d) az 5.§ (4) bekezdése esetében a többletkiadásokra vonatkozó igazolást 
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4. § (1)  A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Hivatal pénzügyi 

csoportja által történik az alábbiak szerint: 

a)  a havi rendszerességgel folyósított támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig, 

b) az esetenként megállapított ellátásokat a döntést követő 8 napon belül. 

  

(2) A támogatások kifizetése – az ügyfél kérése szerint- történhet házipénztárból, vagy 

lakossági folyószámlára való átutalással. 

 

(3) A települési támogatás kifizetésére legkésőbb a megállapítást követő 15 napon belül 

kerül sor.   

 

 

3.Települési támogatás 

 

 5.§ (1) A polgármester települési támogatásban részesítheti  

 

a) gyógyszer-kiadások viseléséhez azt a kérelmezőt, akinek az egy főre számított havi családi 

jövedelme nem haladja meg 

aa)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, (62.700.-Ft) 

ab) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%.-át, 

(85.500.-Ft) 

és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25%-át eléri. (7.125.-Ft) 

 
 (2) A polgármester települési támogatásban részesítheti 

a) 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozóját ápoló, gondozó kérelmezőt, aki 

tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és akinek az egy főre számított havi 

családi jövedelme nem haladja meg 

aa)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,  

ab) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %.-át. 

(42.750.-Ft) 

 

(2/a) Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését házi segítségnyújtás keretében 

ellenőrzik, melynek során a házi szociális gondozó ellenőrzi, hogy az ápolt személy 

a) által lakott lakás (helyiség) megfelelően tisztántartott, fűtése biztosított-e? 

b) élelmezése napi rendszerességgel biztosított-e? 

c) az egészségi állapotának megfelelő orvosi ellátást megkapja-e, gyógyszerei biztosítottak-e? 

 

(2/b) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az ápolást végző személy 

fenti kötelezettségeit nem teljesíti, intézkedni kell az ápolt személy intézményi gondozásba 

vétele iránt, egyidejűleg kezdeményezni a jogosultság megszüntetését. 

 

(2/c) A (2) bekezdés szempontjából tartósan betegnek számít az, aki megfelel a családok 

támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.törvény 4.§ fa, fb pontjában előírtaknak. 
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(3) A polgármester települési támogatásban részesítheti – a temetést követő 30 napon belül - 

azt a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek az egy főre számított 

havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500 %-át. (142.500.-Ft) 

 

 

(4) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt - elsősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben - akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja 

meg 

a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000.-Ft) 

b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

(85.500.-Ft) 

 

 (5) Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti katasztrófára hivatkozással igényli a 

rendkívüli települési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni. 

 

6.§  A települési támogatás összege  

a) az 5.§ (1) bekezdése esetében az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de nem 

haladhatja meg az  5000 Ft/hó összeget, 

b) az 5.§ (2) bekezdése esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

130%-a /hó (37.050.-Ft) 

c)az 5.§.(3) bekezdése esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének(250.000.Ft) 10 %-a azaz 25.000 Ft., 

d) az 5.§.(4) és (4/a) bekezdése esetében alkalmanként nem lehet kevesebb mint 5000. Ft.  

 

4.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

7.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: ellátások) formái: 

 1.Szociális alapszolgáltatások: 

a) szociális étkeztetés 

 
2.Gyermekjóléti alapellátások: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 

 

(2) Sajóvámos Község Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokról 

Sajóvámos Község Önkormányzatát képező Önkormányzati Étterem  által közös fenntartásra  

a (továbbiakban: Intézmény) útján gondoskodik. 

 

8.§ (1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

e) szenvedélybetegségük, vagy 

f) hajléktalanságuk  

miatt. 
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(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmányával 

igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. 

 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a 

háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen 

gondoskodni nem tud. 

 

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági 

támogatásban részesül és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint 

igazolja. 

 

 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 

képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a pszichiáter vagy neurológus 

szakvéleménnyel kell igazolni. 

 

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint 

– bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a 

hajléktalan szállás. 

 

 

 

5.Az ellátás igénybevételének módja: 

 

9.§. (1) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani az erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon, aki dönt az ellátás megállapításáról, megszüntetéséről és 

személyi térítési díj összegéről. 

 

(2) A kérelemhez mellékelni kell –az igényelt ellátási formának megfelelő- az intézmény 

házirendjében meghatározott mellékleteket és e rendelet 8.§(2)-(6) bekezdéseiben 

meghatározott dokumentumokat. 

 

(3)Az intézményvezető egyszerűsített előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálat alapján 

dönt a kérelemről 

 

(4) Rendkívüli élethelyzetben, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét 

veszélyezteti, az intézményvezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról külön 

eljárás nélkül. 

 

 

6.Az ellátás megszűnésének esetei, módjai 

 

10.§ (1) Az intézményi jogviszony megszűnik  

a)az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b)a jogosult halálával, 

c)határozott idő lejártával, 

d)közös megegyezéssel, 
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e)gyermekjóléti szolgáltatás esetén kérelemre, illetve határozott idő lejártával, továbbá a 

jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 

(2)Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője 

kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az 

intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek 

megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg. 

 

(3)Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult: 

 -  másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 

 -  a házirendet súlyosan megsérti, 

 -  intézményi ellátása nem indokolt. 

 

(4)Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 

illetve törvényes képviselőjét –amennyiben fennáll- a személyes használati tárgyak és a 

megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről, 

az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről. 

 

 

 

7.A fizetendő térítési díj mértéke, csökkentésének és elengedésének esetei, módjai 

 

11.§ (1) Az ellátások közül az étkeztetés díjköteles, az intézményi térítési díj mértékét a 

Képviselő-testület a rendelet 2. mellékletében állapítja meg. 

 

(2) Az intézményi térítési díj nem csökkenthető, nem engedhető el. 

 

(3) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a rendelet 2. melléklete 

alapján. 

 

8.Záró rendelkezések 

 

 

12.§.(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Sajóvámos Község Önkormányzatának a szociális ellátásokról és a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Váradi Lajos  s.k.      Molnárné Cseh Mária s.k. 

polgármester       jegyző 
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1.melléklet 

Kérelem a települési támogatás iránt 
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2.melléklet 

 

 

ÉTKEZTETÉS 

 


