
Csém Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

8/2006. (VI. 28.) sz. Önkormányzati  rendelete 

a helyi szociális ellátásokról* 

 

      Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokró1 szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.)  10.§ (1), 26.§, 32.§ (1), 32.§ (3), 37/D.§ (5), 38.§ (9), 

43/B.§ (1), 45.§ (1)-(3), 46.§ (1), 50.§ (2), 62.§ (2), 92.§ (2), valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997.évi XXXI. 

törvény 21.§ (1), 29.§ (2), 131.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazások 

alapján, a jogszabályok helyi viszonyokhoz igazodó végrehajtására az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 
I. Általános rendelkezések 

 

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Csém község közigazgatási területén az Szt. 

3.§-ában meghatározott személyek körére.  

 

II. Eljárási rendelkezések 
 

2.§  (1) Az e rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket  Csém 

Község   Önkormányzati Képviselő-testülete, Polgármestere és a 

Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 

vezetője gyakorolja. 

(2) Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényből 

eredő szociális hatásköreiből az alábbiakat a polgármesterre ruházza át: 

a) rendszeres szociális segély, 

b) rendkívüli átmeneti segély, 

c) temetési segély. 

3.§  (1) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti 

 kérelmet a polgármesteri hivatalban (a továbbiakban: hivatal) kell 

benyújtani. A hivatal az egyes ellátási formák igényléséhez 

formanyomtatványt biztosít. 

 

(2) A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti igény 

intézése során az elektronikus ügyintézés lehetősége kizárt. 

 

4.§ A kérelem mellékletei: 

                                           
* egységes szerkezet a 2012. március 13-i állapot szerint 
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(1) A kérelmező és a vele egy lakásban életvitelszerűen együttlakó 

személyek jövedelmét igazoló okiratokat –kivéve az 5.§ a) és b) 

pontjában meghatározottakat -, a kiadásokat tanúsító számlákat, 

szerződéseket. 

(2) Anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatok egyéb 

vagyoni helyzetéről és jövedelmeiről. 

(3) Nyilatkozat és igazolás a lakás megszerzése céljából felvett 

hiteltörlesztés havi összegéről. 

(4) Az Szt. és Gyvt. szerint szükséges nyilatkozatok a kérelmezővel 

együtt élőkről. 

 

5.§ A jövedelem igazolásához felhasználható bizonyítékok: 

a) vállalkozók esetében, az illetékes APEH igazolása, a kérelem 

benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról 

vagy az adóbevallás másolata, 

b) A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a 

kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló 

szelvény, 

c) A havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén, a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói 

igazolás. 

 

6.§ (1) A jogosultság megállapításának elbírálásához – amennyiben a fél által 

benyújtott igazolások, hivatalos tudomás, továbbá helyi ismeret nem 

elegendő, a hivatal környezettanulmányt készíthet, előre bejelentéssel 

vagy előre be nem jelentett módon. 

(2) A szociális rászorultságon alapuló támogatást a hivatal - az erről szóló 

határozat alapján - a pénztárból kifizeti a jogosult, illetve 

meghatalmazottja részére vagy posta útján utalja a jogosult nevére és 

címére. 

 

7.§  (1) A „szociális szolgáltatások” fejezetcím alatt meghatározott és 

szabályozott ellátások esetén az illetékes intézmény vezetője az e 

rendeletben meghatározott eljárás nélkül – a polgármester tájékoztatása 

mellett – haladéktalanul intézkedést tesz, ill. ellátást nyújt a rászoruló 

életét, testi épségét közvetlenül fenyegető, másként el nem hárítható 

veszélyhelyzet, szükséghelyzet esetén. 

(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott ellátás mértékét úgy kell 

meghatározni, hogy az a veszélyhelyzet, szükséghelyzet elhárítására, 

megszüntetésére alkalmas legyen. 
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III. Az ellátások formái 
 

I. Pénzbeni ellátások 

 

Rendszeres Szociális Segély 

 

8.§ Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres 

szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles 

Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatával 

(továbbiakban: szolgálat). 

 

9.§ (1) Az 8. §. szerinti személy az együttműködés keretében köteles: 

a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a  szolgálatot,    

b) a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a beilleszkedést 

segítő programról írásban megállapodást kötni, 

c) a szolgálatnál a beilleszkedést segítő programban meghatározott 

időben, de legalább három havonta személyesen megjelenni, 

d) a rendszeres szociális segélyben részesülő személynek az önhibáján 

kívüli együttműködési kötelezettsége elmulasztását 15 napon belül hitelt 

érdemlően igazolnia kell, 

 

10.§ Az önkormányzat, határozata egy példányának megküldésével tájékoztatja 

a szolgálatot az RSZS megállapításáról, az ellátás folyósításának 

megszüntetéséről. 

 

11.§ (1) A szolgálat 

a) az együttműködésre kötelezett személyt nyilvántartásba veszi,  

b) a beilleszkedést segítő program másolatát megküldi az ellátást 

megállapító szervnek, 

(2) A szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programokról, a 

programok helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a program 

megkezdése előtt legalább 8 munkanappal írásban értesíti. 

 (3) A beilleszkedést segítő programok típusai: 

a) Egyéni foglalkozások: motiváció és készség fejlesztés, szocializációs 

hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek 

erősítésére irányuló tevékenységek, szociális problémák 

kezelése/esetkezelés, családi életvitel segítése. 

b) Csoportfoglalkozások: egészségügyi-szociális mentális állapotot javító, 

reszocializáció elősegítése, szocializációs kapcsolatépítő csoportok, 

önismereti, önsegítő, rehabilitációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, 

motivációs, kommunikációs tréning, intézményi kapcsolódás megőrzése. 
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c) Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, 

mentális, munkaügyi, információnyújtás egyes ellátásokhoz való 

hozzájutásról, munkaerő-piaci kapcsolódásokról, ügyintézés segítése. 

d) Közösségi szakmai programok, előadások szervezése. 

 

12.§ (1) Ha a kötelezett a beilleszkedési programban előírtaknak, a szolgálat 

írásbeli felszólításában megjelölt határnapig nem tesz eleget, az éves 

értékelésben nem működik együtt a kijelölt intézménnyel, az 

együttműködési kötelezettség megszegésének minősül.  

(2) A szolgálat írásban jelzi az ellátást megállapító szervnek az Szt. 37/F. 

§. (1) bek. c) pontja szerinti együttműködés elmulasztását, annak 

megtörténtétől számított 8 napon belül. 

 

13.§ (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kérelmezője, illetve az ellátás 

jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosításával kapcsolatosan 

az alábbi feltételeket köteles teljesíteni:  

- köteles az általa lakott ingatlan, az ingatlannak a kerítéssel határos 

területének, járdájának folyamatos tisztántartásáról gondoskodni, 

- a ház udvarát tisztántartani, a gyomoktól, parlagfűtől mentesíteni, a 

házhoz tartozó kertet művelni, 

- köteles az ingatlanán a kártevő-mentesítésről gondoskodni, 

- köteles az ingatlan állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtenni, anyagi lehetőségei függvényében, 

- köteles téli időszakban a hó eltakarításáról, a síkosság-mentesítésről 

gondoskodni. 

(2) Az e Rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a jegyző az 

érintettet 5 napos határidő tűzésével kötelezi. Amennyiben a megjelölt 

határidőn belül a lakókörnyezetének rendben tartására előírt 

kötelezettségeit nem teljesíti, az ellátásra való jogosultságot a jegyző a 

határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával megszünteti. Az ügyfél 

ezen cselekedetével együttműködést nem vállalónak minősül. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésének 

ellenőrzését az önkormányzat a hivatali ügyintéző bevonásával biztosítja. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek 

ingatlanait minden hónap 20. napjáig ellenőrizni kell.” 

 

Helyi lakásfenntartási támogatás 

 

14.§ A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a 

kérelmező lakókörnyezetében a 13.§ (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségeinek teljesítése. 

 

15.§  
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16.§  

 

17.§   
 

Ápolási díj 

 

18.§  (1) Az önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg  

annak a hozzátartozónak (Ptk. 685.§ b) pontja), aki 18. életévét betöltött, 

tartósan beteg személy gondozását végzi, és akinek családjában az egy 

főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 

kétszeresét, egyedül állóesetén annak 300%-át nem haladja meg.  

 

Átmeneti segély 

 

19.§ (1) Az átmeneti segélyre jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó 

jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, egyedülálló 

esetén annak 300%-át nem haladja meg. 

(2) Átmeneti segély a tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek 

részére havi rendszerességgel, jövedelem-kiegészítő támogatásként,  

megállapítható. 

(3) Jövedelem-kiegészítő támogatás elsősorban az egyedül élő 

nyugdíjasoknak, a jövedelemmel nem rendelkezőknek nyújtható. 

(4) Ebben az esetben a támogatás kifizetése utólag, a tárgyhó 5. napjáig 

történik. 

 

Rendkívüli átmeneti segély 

 

20.§ A polgármester különös méltánylást érdemlő rendkívüli esetben a 27.§-

ban foglaltakon felül (pl.: rendkívüli szükséghelyzet, elemi kár stb. esetén) 

rendkívüli átmeneti segélyt adhat hivatalos tudomás, ill. kérelem alapján, 

jövedelemre tekintet nélkül.  

 

21.§  A megállapított támogatás folyósítása történhet: 

a) készpénzben, 

b) ill. az igénylő költségeinek átvállalásával. 

 

Temetési segély 

 

22.§ (1) A temetési segélyre jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

összegének 200%-át, egyedülálló esetén annak 300%-át. 
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(2) A temetési segély összegének megállapításához szükséges – a helyben 

szokásos legolcsóbb  - temetési költségekről a szociális ügyintézők 

félévente írásos tájékoztatást kérnek a helyi temetéseket végző 

vállalkozó(k)tól. 

 

 

23.§  A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül 

lehet előterjeszteni. 

 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

24.§  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  mértéke családonként 

legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszerese lehet.  

 

II. Természetben nyújtott szociális ellátások és szociális szolgáltatások 

 

Közgyógyellátás 

 

25.§  (1) Az Szt. 50.§ (2) bekezdése szerinti közgyógyellátásra jogosult az, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíj minimum összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át 

nem  haladja meg és az egyéni, havi rendszeres gyógyító ellátásnak 

költsége eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

25%-át. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül, a 

80. életévét betöltött vagy súlyos mozgáskorlátozott, illetve 

fogyatékossági támogatásban részesülő,  gyógyászati segédeszközre vagy 

gyógyító ellátásra szoruló személy esetén  méltányossági közgyógyellátást 

állapít meg. 

(3) 

 

III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 

26.§ (1) Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást az önkormányzat 

kérelemre állapít meg, amelyhez mellékelni kell az ellátást igénylő 

jövedelemigazolását. 

(2) Étkeztetés tekintetében szociálisan rászorult az a 18. életévét 

betöltött személy, aki: 

a.)  egészségi állapota miatt átmeneti vagy tartós jelleggel önmaga 

ellátására képtelen, melyet a  háziorvosi igazolásával kell bizonyítani, 
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b.) fogyatékos, pszichiátriai beteg, melyet szakorvos igazolásával kell 

bizonyítani,  

c.)  szenvedélybeteg , melyet szakorvos igazolásával kell bizonyítani,  

d.) hajléktalan. 

Az étkeztetés keretében az ebéd elszállításáról elsősorban a jogosult 

köteles gondoskodni, de –egészségi állapota, fogyatékossága miatt – 

háziorvosi javaslatra kérheti a lakására történő kiszállítást is, melynek 

biztosításáról az intézményvezető dönt.” 

 

(3) A szociális étkezést és házi segítségnyújtást igénybevevő térítési díj 

fizetésére köteles, amelynek külön rendeletben határozza meg a 

képviselő-testület. A   térítési díjakról szóló rendeletét az önkormányzat 

évente felülvizsgálja. 

(4) A szociális étkeztetést az általános iskola és óvoda konyhájáról 

biztosítja. 

 

27.§ Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában meghatározott személyek részére a 

házi segítségnyújtást a rászorulók otthonában biztosítja. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítés 

 

28.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatást Csém Nagyközség Önkormányzata     

Csém, Bana, Szákszend községek önkormányzatával kötött társulási 

megállapodás alapján foglalkoztatott családgondozókkal biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

(3) A kérelmet előterjeszteni, ill. jelzést tenni  közvetlenül a 

családgondozónál lehet. 

(4) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 

(5) A gyermekjóléti szolgálat részletes feladatait a Gyermekek védelméről 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-ai határozzák meg. 

 

Helyettes szülő 

 

29.§ (1) Helyettes szülő iránti kérelmet a szülő, a lakó- vagy tartózkodási helye  

szerint illetékes társulási központ vezetőjénél nyújthatja be. Indokolt 

esetben  a lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, de 

életvitelszerűen legalább 6 hónapja a társuláshoz tartozó önkormányzat 

közigazgatási területén elő szülő is kérheti a helyettes szülői ellátást. 

(2) Az ellátás igénybevételére benyújtott kérelmet a jegyző bírálja el. 

(3) A szülő, az ellátásért, a helyettes szülői gondozás időtartamára 

személyi térítési díjat köteles fizetni. 

(4) A személyi térítési díj mértékét külön rendelet szabályozza. 
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(5) A helyettes szülőt havonta készenléti díj illeti meg, amelynek mértéke 

gyermekenként vagy fiatal felnőttenként, a mindenkori minimálbér 20 

%-a. 

 

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 

 

30.§ (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásról a továbbiakban 

is az általa fenntartott napközi otthonos óvodában, valamint a közös 

fenntartású, nagyigmándi székhelyű általános iskolai napköziben 

gondoskodik. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az önkormányzat 

által fenntartott intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. Az 

intézményvezető nem tagadhatja meg az ellátást, csak akkor, ha a kiskorú 

gondozását férőhely hiánya miatt nem tudja biztosítani. 

(3) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére – az 

e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a közoktatásról szóló, 

többször módosított, 1993. évi LXXIV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Szociálpolitikai Kerekasztal 

 

31.§ Az Szt. 58./B.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására 

szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelynek tagjai: 

- a település polgármestere, 

- a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője, 

- a gyermekjóléti szolgálat vezetője, 

- az általános iskola és napközi otthonos óvoda gyermekvédelmi 

felelőse, 

- a helyi védőnő, 

- a helyi körzeti orvos. 

 

Szociális információs szolgáltatás 

 

32.§ Az Szt. 61.§-ában meghatározott szociális információs szolgáltatást, a 

település önkormányzata a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjén, 

ill. a gyermekjóléti szolgálat vezetőjén keresztül biztosítja. 

 

IV. Záró rendelkezések 
 

33.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő, 

de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell. 

 

34.§ A rendeletben meghatározott támogatások pénzügyi fedezetét az 

önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja. 
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35.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csém Község 

Önkormányzati Képviselő-testületének „A helyi szociális ellátásokról” 

szóló  4/2005. (IV.20.) sz. Kt. rendelete. 

                  

                    Aranyosi István  sk                                    dr. Füles Zoltán sk. 

                      Polgármester                                                    Jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve:  Csém, 2006. június 28-án. 

 

                                                                                           dr. Füles Zoltán sk. 

                                                                                                 Jegyző 


