
Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, 

valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában,  38. § (1) - (8) bekezdésében, 45. § 
(1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében,  58/B. § 
(2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 

I. Fejezet 

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások

1. Átmeneti segély 

1. § (1) Átmeneti segélyre azon személy jogosult, akinek: 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, 

b) egyedül élő esetén  a jövedelme nem haladja meg az  öregségi  nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át. 

(2) a)  A polgármester által megállapított átmeneti segély biztosítása készpénzben, vagy természetben  
     történhet. 
    
     b) Kivételes méltánylást érdemlő esetben – kérelemre vagy hivatalból – értékhatárra, jövedelemre 

és egyéb pénzbeli ellátásokra tekintet nélkül is adhat átmeneti segélyt a polgármester.   

(3) A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a jogosult a határozat jogerőre emelkedését követő  
8  napon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárában veheti fel.    

(4) A természetben nyújtott segélyek: élelmiszer csomag, beiskolázási támogatás, szociális tűzifa.  

(5) A beiskolázási támogatásra a jogosultsági feltételeket (jövedelem és vagyon nyilatkozat alapján) 
minden év augusztus hónapjában felülvizsgálja a képviselő-testület, melyről a helyben szokásos 
módon hirdetményt tesz közzé. 

      2. Aktív korúak ellátása. 

2.§  ( 1 ) A jegyző az aktív korúak ellátására vonatkozó kérelmek elbírálásánál az Sztv. 33. §-ban 
foglaltak szerint jár el. 

(2) Az ellátás biztosításának feltételeként a képviselő-testület az (l) bekezdésben biztosított törvényi 
feltételeken túl az alábbiakat írja elő a jogosultaknak: 

a./ Köteles az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban 1-1 db szeméttároló  
elhelyezésére és használatára, 

 



b./ a lakásához tartozó udvar, kert folyamatos rendben tartására, különös tekintettel az 
esetlegesen ott található szemét és lomb eltávolítására, 
 
c./ az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatára, művelésére, 
 
d./ az ingatlan előtti közterület tisztántartása, szemét és gyommentesítése, 
 
e./ a lakás rendeltetésszerű használata:  a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása      
 
f./ az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól való mentesítése, 
 
g./ az állattartásra vonatkozó szabályok betartása.  
 

(3) A jegyző az aktívkorú ellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 
napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatását rendelheti el, melyet a 
Szociális Bizottság külsős tagja, valamint a Családsegítő Szolgálat munkatársai végeznek. 
 
(4) Amennyiben a Rendelet 9. §. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felel meg a 
kérelmező lakó környezete, úgy a jegyző 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt,   
illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével  - a kifogásolt 
hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződnek 
meg.  
 
(5) Aki lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak az aktív korú 
juttatás nem állapítható meg, illetve a megállapított ellátás jogosultsága megszűnik, ha a 9. § 
(2) bekezdésben előírt feltételeket felszólítás ellenére sem teljesíti. 

3. Rendkívüli szociális segély 

2. § (1) Kivételes méltánylást érdemlő esetben - kérelemre vagy hivatalból - értékhatárra, jövedelemre 
és egyéb pénzbeli ellátásokra tekintet nélkül is, a rendkívüli körülmények figyelembevételével,  

(2) Rendkívüli körülménynek minősül, ha egy család vagy egyedül élő személy a következő 
élethelyzetek valamelyikébe kerül: 

a) közeli hozzátartozó halála, 

b) a lakhatási feltételeket megakadályozó természeti katasztrófa által okozott kár. 

c) tűzeset, 

d) gyógyíthatatlan betegség, 

e) balesetet szenved, 

 (3) A rendkívüli körülményt igazolni kell.

4. Lakásfenntartási támogatás 

3. §   ( l )  Normatív lakásfenntartási támogatásban részesül az a kérelmező, aki az Sztv. 38. § (2) (4) ,    
( 6) (8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(2) A lakásfenntartási támogatás formái: 



a./ természetbeni támogatás közüzemi díj hátralék támogatása, amennyiben az ügyfél kéri. 

b./ pénzbeli támogatás 

 (3) A lakásfenntartási támogatási igény folyamatosan benyújtható. 

(4) A lakásfenntartási támogatás biztosításának feltételeként írja elő a képviselő-testület a 2.§ (2) 
bekezdésben foglaltakat.  

5. Temetési segély 

4. § (1) Temetési segély állapítható  meg annak, akinek: 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori  
legkisebb  összegének  négyszeresét. 

b) egyedül élő esetén az öregségi   nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  

  négy és félszeresét nem haladja meg. 

(2) A temetési segély feltétele, hogy a temetési számla összege nem haladja meg a helyben szokásos 
legolcsóbb köztemetés összegének kétszeresét. A képviselő-testület a helyben szokásos, legolcsóbb 
temetést  150.000,- Ft összegben határozza meg. 

(3)  A temetési segély összege 25.000 Ft.  

(4)  A temetési segély iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül nyújtható be. 

(5) Az önkormányzat a szociális törvényben meghatározott feltételek mellett határozza meg a 
köztemetés feladatait. 

6. Rendszeres szociális segély 

5. § (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 

a) terhes gondozás alatt áll, vagy 

b) tartós betegsége miatt közcélú munkavégzésre alkalmatlan. 

(2) Az (1) bekezdésben, valamint az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban nevesített személyek 
részére rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha a rendszeres szociális segélyezett 
nyilatkozatában vállalja a Miskolci Családsegítő Szolgálattal (továbbiakban: Családsegítő 
Szolgálat) való együttműködési kötelezettséget. 

(3) A  rendszeres szociális segélyezett személy a segély folyósításának időtartama alatt Családsegítő 
Szolgálattal  együttműködésre köteles. 

(4) A (3) bekezdésben előírt együttműködés keretében az a személy, akinek a rendszeres szociális 
segélyre való jogosultságát megállapították: 

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles 
felkeresni a Családsegítő Szolgálatot, 

b) kérelmezni nyilvántartásba vételét, 



c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodni, 

d) teljesíteni a beilleszkedési programban foglaltakat. 

 (5) A beilleszkedést segítő program típusai: 

a) munkavégzésre, átképzésre irányuló program, 

b) életvitel, életmód megváltoztatására irányuló program. 

(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy számára felróható okból: 

a) az aktív korúak ellátására jogosultságot megállapító határozatban  meghatározott határidőn belül 
nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, 

b) a Családsegítő Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, 

c) a számára előírt tanácsadáson nem vesz részt, 

d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem teljesíti. 

II. Fejezet 

Szociális ellátások fajtái és megállapításuk szabályai  

6. § (1) Az önkormányzat étkeztetést biztosít a Sajóvámos, Nevelők u. 4. szám alatti Szőke kastély 
épületében kialakított Önkormányzati étteremben mindazoknak a személyeknek, akik a személyes 
gondoskodás keretében nyújtott alapellátásokat (óvodai ellátás, iskolai foglalkozás, gyermekjóléti 
szolgáltatás, kihordásos felnőtt étkeztetés ) igénybe veszik.  

(2) Nem jogosult étkezés igénybevételére, akinek érvényes eltartási szerződése van, vagy akiről más 
személy köteles gondoskodni. 

(3) Megszűnik a jogosultság: 

a) ha arról a jogosult lemond, 

b) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn, 

c) a jogosult halálával. 

(4) Az igénybevétel lehetőségei: 

a) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról, 

b) a jogosult az igénybevétel helyén fogyasztja el. 

(5) A gyermekek napközbeni ellátási formát a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 
felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése céljából a  saját fenntartású Kincses 
Sziget Óvodában biztosítja. 

• A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről a polgármesteri hivatal 
folyamatos értesítést küld az intézmény vezetőnek, a térítés mentes étkezés biztosításához. 



• Három, vagy több gyermek esetén 50 %- os térítési díjat kell fizetni. 
• A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén orvosi igazolás szükséges.  

III. Fejezet 

Szociálpolitikai kerekasztal 

7. § (1)  A Képviselő-testület Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre különösen a szolgáltatás-tervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére, és a szociálpolitikai tárgyú koncepciók véleményezésére. 

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

a. a) Sajóvámos Község Polgármestere 

a. b) Sajóvámos Község Képviselő-testületének tagjai, 

a. c) Sajóvámos Község jegyzője 

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöki feladatait Sajóvámos Község Polgármestere, a titkári 
teendőket a Sajóvámos Község Jegyzője, vagy az általa megbízott szociális feladatokat ellátó 
ügyintéző  látja el.  

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja 
össze és vezeti.  

(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ügyrendjét maga határozza meg.  

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

8. § (1) Ez a rendelet 2013.02.12. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló többszörösen  módosított  3/2009.(II.15.) rendelet  hatályát veszti. 

Komjáthy Lajosné sk.          Molnárné Cseh Mária sk.                   
polgármester                                                                             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve:  
            

                                    
Molnárné Cseh Mária 

jegyző 
 


