
 
SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
8/2008.(V.28.) sz. RENDELETE  

 
a szociális gondoskodás és ellátás valamint   

a gyermekvédelem helyi szabályairól 
 
 

Sajólád Község  Önkormányzatának Képviselô-testülete (továbbiakban: képviselô-
testület) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)  1.§. 
(2) bekezdésében, 25. § ( 3 ) bekezdésében, a 26.§-ában , a  32. § (3) bekezdésében, a 
92. §. ( 1)-(2) bekezdésébenés ennek végrehajtása tárgyában kiadott kormány 
rendeletekben, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. Tv.-ben ( továbbiakban Gyvt.) 18.§ (1) bek. b. 
pont 21. § (1) bekezdésében és  a 131. §-ában  foglalt  felhatalmazással élve az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
A rendelet célja, alapelvei 

1. § 
 

(1) A rendelet célja, hogy a Képviselô-testület eleget tegyen az Sztv. által elôírt 
szabályozási kötelezettségének, és a felnôtt korúakra valamint a gyermekek védelmére 
vonatkozó szociális gondoskodás és a gyermekvédelem hatáskörébe tartozó feladatait 
tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, 
érvényesítésének garanciáit az eljárás és az ellenôrzés rendjét. 

(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett 
szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik 
életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik 
megoldására önerôbôl nem képesek. Az ellátást igénylôk kötelesek arra, hogy 
helyzetük javítása érdekében a tôlük elvárható módon mindent megtegyenek, 
amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból 
következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elôsegíteni 
helyzetük javítását. 

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak 
szervei, továbbá a településen mûködô oktatási, egészségügyi és civil szervezetek 
kötelesek együttmûködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylô problémák 
megoldását kezdeményezni. 

(4) A gyermekek védelme során az egyenlı bánásmód követelményét meg kell 
tartani.  



 
A rendelet hatálya 

2. § 
(1) A rendelet hatálya – az Sztv. 3 §-ában foglaltak alapján, Sajólád Önkormányzat 

közigazgatási területén élı: 
 

a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô magyar 
állampolgárokra, 
b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı 
     a település közigazgatási területén élı bevándoroltakra,  
c) letelepedési engedéllyel rendelkezı, a település közigazgatási 

területén élı személyekre, 
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település 

közigazgatási területén  élı személyekre,  
e) a Tv. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyre, 
f.)  a Sztv. . 7.§.-ának ( l) bekezdésében meghatározott ellátások  
     tekintetében a fentieken túlmenıen kiterjed az Európai Szociális 
     Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról, 
      magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 2001. évi 
     LXXXVI. Törvény rendelkezése szerint jogszerően Magyarországon  
      tartózkodó állampolgáraira is. 

                     g.) Sztv. 3. §. (3). Bek: A törvény hatálya kiterjed, a munkavállalók 
                           közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
                           rendeletben meghatározott, valamint a 32/B. §. (1) bekezdésében  
                           meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális 

       biztonsági rendszereknek közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
       önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásról szóló 
       1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe 
       tartozó személyre, amelyben az ellátás igénylésének idıpontjában 
       érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.  

 
      rendszereknek közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló  
      vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásról szóló 
      1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe 
      tartozó személyre, amelyben az ellátás igénylésének idıpontjában 
       érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.  
 h.) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar 
      állampolgárságú gyermekekre is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés 
      vagy más ideiglenes hatósági intézkedés a gyermek 
      veszélyeztettségévelvagy elháríthatatlan kárral jár.  
 

(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra 
rászorulónak – ide értve az Sztv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – 
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra 
rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 

 



 
 

A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelem közös szabályai 
 

1. Eljárási szabályok 
3. § 

(1) E rendeletet az Sztv-vel és a Gyvt-vel valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások  igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. ( III. 27. )  Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális 
ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III. 27.)  
Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 

(2) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében – ha a rendelet eltérôen 
nem szabályoz  – az Egészségügyi és Szociális bizottság és a polgármester jár el. 
(3) Az Egészségügyi és Szociális  bizottság dönt:  

-     a Sztv. 38. § (l)  bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatásról, 
- a Sztv. 43/B. §  szerinti ápolási díjról, 
- átmeneti segélyrıl, 
- étkezési díj kedvezmény vagy mentesség, 
- a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokról és a térítési 

díjairól, 
- ivóvíz-szennyvíz bekötés támogatásáról, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról. 

 
(4) A polgármester dönt:  

- a temetési segélyrôl, 
- a köztemetésrôl, 
- a pénzintézeti kölcsönnek nem minôsülô kamatmentes kölcsön 

folyósításáról. 
(5) A Képviselıtestület dönt:  

- a szociális alapú telekjuttatásokról. 
 
(6) Jogorvoslatot a (3)- (4) bekezdés vonatkozásában a település  önkormányzat 

Képviselıtestületénél  , (5) bekezdés esetében, fellebbezésnek államigazgatási úton 
helye nincs, a határozat felülvizsgálatát  a BAZ. megyei Bíróságon lehet kérni. 
 

4. § 
 
(1) A szociális ellátásra és gyermekvédelmi ellátásra jogosultság, a jogosultat érintı 
jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenırzésre a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a 
továbbiakban 
Ket.) rendelkezéseit az Sztv-ben, továbbá a Gyvt-ben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
 
 



 
 

5. § 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátás iránti igényt, Sajólád Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában,  szóban vagy írásban lehet elıterjeszteni. 
A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló 
szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmezı lakcíme van. A 
kérelmezı lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerően lakik. A 
lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és a lakcímnyilvántartás adatai az 
irányadóak.   
Az igény elbírálásához a kérelmezı köteles a maga és a vele közös háztartásban élı 
közeli hozzátartozó személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azt az 
erre vonatkozó igazolásokkal becsatolni. 
 
(2)Az igény elbírálásához a kérelmezı köteles a saját valamint a vele közös 
háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a 
jövedelmei adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejőleg 
becsatolni.  
  
a.) A kérelmezı által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell 
a jövedelem valódiságát, igazoló iratokat. 
 
Ezek különösen: 

− munkáltató által kiadott kereseti igazolás,a kérelem benyújtását megelızı 
hónap 

   jövedelmérıl. 
− rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat, 
   vagy a kifizetésrıl szóló szelvény (pld. nyugdíjszelvény), 
− egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, vagy 
   kifizetési bizonylat, igazolás, szerzıdés, 
− mezıgazdasági jövedelmekbıl származó jövedelmi igazolás, 
− adóbevallás, vagy annak hiteles másolata. 

 
b.) Egyedülálló kérelmezı esetében igazolni kell továbbá: 
 

− a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, 
   vagy a válóperi végzéssel, 
− külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre 
   vonatkozó büntetıjogi felelısséggel tett nyilatkozattal. 

 
c.) Amennyiben a kérelmezı aktív korú és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,   
csatolni kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, a munkanélküliség tényének 
regisztrálásáról. 
 



 
 
d.) Ha a családban, illetve a háztartásban a külön jogszabályban meghatározott 
tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülı gyermek, fiatal felnıtt él, 
a tanulmányok folytatását minden esetben iskolalátogatási bizonyítvánnyal 
(igazolással) kell igazolni. 
 
e.) A jogosultság elbírálásakor a jövedelem számítására a Sztv. 10.§ (2)-(5) bekezdése 
az irányadó.  
 
(3) Az iratokat az ügyfél a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles 
benyújtani. 
 
(4) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartásaiban fellelhetıek. 
 
(5) A jövedelem számításnál irányadó idıtartam: 
 
     a.) havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén 

− munkabér esetén az elızı 1 hónap nettó jövedelem átlagáról 
   Szóló igazolás, 

     − nyugdíj, nyugdíjszerő ellátások esetén a kérelem benyújtását 
               megelızı 3 hónapnál nem régebbi 1 havi szelvény 
b.) nem rendszeres jövedelmek esetén: 

− vállalkozók esetében az APEH igazolása az elızı évi 
    Jövedelemadó alapjáról, vagy az adóbevallás hiteles másolata, 

  c.) ha jövedelmi viszonyai más szerv által történı igazolására nincs mód, 
                             vagy jövedelme  nem mérhetı, akkor erre vonatkozóan köteles 
                             büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkozatot tenni.  
 
(6) Az ellátást kérelmezı fel kell hívni arra, hogy a havi jövedelemre vonatkozó 
adatok az adóhatóságtól kért adatszolgáltatás, valamint szakértı igénybevételével 
ellenırizhetı. 
 
(7) Ha az Egészségügyi és Szociális Bizottság hivatalos tudomása vagy környezet-
tanulmány lefolytatása alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel a (1) és (2) 
bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, vagy kétség merül fel 
annak valóságtartama tekintetében, elı kell írni az általa lakott lakás illetve saját és 
családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok 
benyújtását. 
 
(8) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerısen 
megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. 
 
 
 



 
 
(9) A támogatások kifizetése, 

   
l./ átmeneti segély esetén, házipénztárból, 

  2./egyéb ellátások esetén lakossági folyószámlára történı utalással, 
                       minden hónap 5. napjáig. 

 
Adatkezelés 

 
6.§ 

 
(1) A jegyzı a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása az ellátás 
biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.  
 A nyilvántartás tartalma a Sztv. 18.§. a-h. pontja szerinti. 
(2) A 18. §-ban szabályozott nyilvántartásból csak a szociális hatáskört gyakorló 
szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási 
szervek,  az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények ( a továbbiakban: 
adatigénylésre jogosult szervek) részére eseti megkeresésük alapján 
szolgáltathatók adatok. 
 

A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 
7. § 

(1) Az Sztv. 17. §-ában, illetve a Gyvt. 133. §-ában  foglaltak szerint a jogosulatlanul 
igénybevett ellátást  és annak kamatait  vissza  kell fizetni, a kötelezettséget 
megállapító határozat, jogerıre emelkedését követı 15 napon belül.  

(2) A  visszafizetést  méltányosságból részben vagy egészben akkor engedheti el, a 
Képviselı-testület, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a 
kérelmezô vagy családja megélhetését veszélyeztetné vagy amelyben ismételten 
szociális gondoskodásra szorulna.  

(3) A megtérítés abban az esetben veszélyezteti súlyosan a kötelezett megélhetését, , 
ha a kötelezett családjában az egy fıre jutó havi jövedeleme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. 

(4)Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhetô, a részletfizetés 
idôtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének 
idôtartama. 

  
 

II. FEJEZET 
A szociális ellátás rendszere 

8. § 
(1) E rendelet értelmében a jogosult  részére, jövedelme kiegészítésére pótlására, az 

alábbi szociális ellátások nyújthatóak:  
 
 



 
a) pénzbeli szociális  ellátások  
 
 - idıskorúak járadéka, 
 - rendszeres szociális segély, 

- lakásfenntartási támogatás, 
- ápolási díj, 
- átmeneti segély, 
- temetési segély, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
- ivóvíz-zennyvíz bekötési támogatás, 
- szociális alapú telekigény 

 
b) természetben nyújtott szociális ellátások: 
 

 - köztemetés, 
 - közgyógyellátás 
 - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 
 - adósságkezelés 

 
Pénzbeli ellátások 
 
Idôskorúak járadéka 
 

9. § 
 
(1)   Az idıskorúak járadéka megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı 
idıskorú személyek részére nyújtott támogatás. Az idıskorúak járadéka e 
rendeletben nem szabályozott  feltételeit  a Sztv. 32/B §, - 32/E §-ai szabályozzák.  
 

Rendszeres szociális segély 
 

10. § 
  
(1) A rendszeres szociális  segélyt a rászorulók részére a Sztv. 37/A.-37/H.§-a 

szabályozza.  
 (2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósitásának 

feltételeként köteles együttmüködni:: 
                a.) önkormányzattal 
                 b.) az önkormnyzat által kijelölt szervvel, a Kistérségi Családsegitı 
                       Szolgálattal    
                      (3572  Sajólád, Dózsa György ut 74. szám) továbbiakban  családsegitı  
                      szolgálattal, továbbá  
                 c.) az illetékes munkaügyi központtal. 
 
 



 
(3) Az együttmüködési kötelezettségrıl a segélyt megállapitó határozatban 
  rendelkezni kell. 
 
(4)   Az együttmüködés keretében a  nem foglalkoztatott személy köteles 
                  a.) az adatait, illetve adatainak megváltoztatását bejelenteni, 
                  b.) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában  
                       együtttmőködni, 
                  c.) a beilleszkedést segitı programban részt venni, 
                  d.) az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelı 
                       munkalehetıséget elfogadni, feltéve, hogy a felajánlott munkával 
                       kapcsolatosan teljesülnek a Sztv. elıirt feltételeknek.  
(5) A beilleszkedést segitı program a rendszeres szociális segélyben részsülı 
      Személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következıkre 
      terjed ki. 
                   a.) a családsegitı szolgálattal való kapcsolattartásra, 
                   b.) a nem fogllakoztatott személy számára elıirt egyéni képességet 
                        fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, 
                        illetıleg a munkvégzésre történı felkészülési programban való 
                        résztvételre, 
                   c.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfellı oktatásban, 
                        képzésben történı részvételre , 
                    d.) a felajánlott és számára megfelelı – az Sztv 37/H § (6) bekezdése 
                         szerint  - megfelelı munkalehetıség elfogadása 
                     e.) a munkaügyi központnál álláskeresıként történı nyilvántatásba 
                          vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való  
                         együttmüködésre.        

 (6) A rendszeres szociális segélyre jogosult köteles a határozat jogerıre emelkedését 
követı 15 napon belül a családsegitı szolgálattal  felvenni a kapcsolatot. 
(7)A rendszeres szociális segélyt megállapitó jogerıs határozat egy példányát a 
Polgármesteri Hivatal megküldi a családsegitı szolgálat  részére, amely a megjelent 
kérelmezıt nyilvántartásba veszi, majd kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést segitı programot és arról irásbeli megállapodást köt a segélyben 
részsülı személlyel. 
(8) A megállapodás tartalmazza különösen 

               a.) az együttmüködési program személyre meghatározott tartalmát, 
               b.) a programon való részvétel gyakoriságát, amely évente négy alkalomnál 
                     kevesebb nem lehet, 
               c.)azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem  
                     teljesitése az együttmüködési kötelezettség megszegését jelentik. 

(9) A családsegitı szolgálat irásban értesiti a Polgármesteri Hivatalt, ha a segélyezett a   
megállapodásban foglaltakat nem teljesiti.              

 
 
 
 



 
 

11.§. 
 

(1) Ha rendszeres szociális segélyben részesülı a segély folyósításának idıtartama 
alatt az együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 
hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. 

 
(2) Amennyiben az együttmőködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben 

részesülı - 2 éven belül - ismételten, vagy súlyosan megszegi a rendszeres 
szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.  

 
     (3) A segélyezett megszegi az együttmőködési kötelezettségét akkor, ha 

-   a beilleszkedést segítı programban kötött megállapodásban       
       meghatározottakat a  megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti, s     
       mulasztását 3 napon belül elfogadhatóan nem igazolja, 

- Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás ideje alatt: 
             - a meghatározott feladatokat nem hajlandó elvégezni,      

 végrehajtani, 
                    - a munkaidı alatt a munkahelyét engedély nélkül elhagyja, 
                    - a napi munkaidıt valamilyen oknál fogva nem tartja be (késve  
                       kezdi, korábban befejezi)  
                       munkavégzésre nem jelenik meg és távolmaradását 24 órán                                                   
                       belül elfogadható módon nem, igazolja. 

Amennyiben ezen elıírásokat három esetben megszegi, az súlyos mulasztásnak 
minısül. 
 
    (4) A segélyezett súlyosan megszegi az együttmőködési kötelezettségét, ha 

- A rendszeres szociális segélyre jogosult a határozat jogerıre emelkedését 
követı 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a családsegítı szolgálattal, 

- a megállapodást nem köti meg, 
- az önkormányzat vagy a munkaügyi központ által felajánlott munkát nem 

fogadja el, 
- az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás ideje alatt 
               -  a munkáltató munkaviszonyát rendkívüli felmondással szünteti  
                  meg, 
               - a munkahelyén nem munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg, 
               - a munkavégzéshez rendelkezésére bocsátott gépeket, eszközöket,                  
                - szerszámokat nem kellı gondossággal használja, 
                - a munkavédelmi és munkabiztonsági elıírásokat nem tartja be, 
                - másokat lázit, vagy a munka megtagadására  szervezkedik. 

 
(5) Ha a rendszeres szociális segélyezettnek az együttmőködési kötelezettség 
elmulasztása miatt szőnik meg a segélyezése, ismételten csak valamennyi feltétel 
újbóli teljesülése esetén – leghamarabb egy év múlva – részesülhet a támogatásban.   

                                       



 
12. § 

 
(1)Az önkormányzat az Sztv. 37/H. § szerinti foglalkoztatás megszervezésére a 
nem foglalkoztatott személyek számára legalább 30 munkanap idıtartamú 
foglalkoztatást szervez. 

 (2)A rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korú nem foglalkoztatott 
személy köteles a részére felajánlott munkalehetôségrôl szóló értesítés 
kézhezvételét követôen 5 napon belül munkára jelentkezni. A munkavégzés 
megkezdése elôtt a szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot el kell végezni.  
(3)A felajánlott munkakör ellátására való tartós vagy végleges alkalmatlanságot 
foglalkozás-egészségügyi szakvéleménnyel, az átmeneti alkalmatlanságot pedig 
háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni.  
(4) Amennyiben az aktív korú nem foglalkoztatott átmeneti munkaképtelensége 
miatt a munkát nem tudja felvenni, munkaképessé válását követôen ismételten 
munkára lehet kötelezni. 

(5) Amennyiben  az átmeneti munkaképtelenség a munka felvételét követôen áll 
elô, s emiatt az  elôírt 30 napot az aktív korú nem foglalkoztatott személy nem 
tudta ledolgozni, munkaképessé válását követôen a még hiányzó napok 
ledolgozására lehet kötelezni. 

13. § 

 

(1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a jegyzı a SZtv 
figyelembevétele alapján kétévente legalább egyszere felülvizsgálja. 
(2) A felülvizsgálathoz csatolni kell:   
                          a.) 5. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott  igazolásokat, 
                          b.) a családsegitı szolgálat igazolását a beilleszkedési programon 
való  
                              részvételrıl.          
(3) A (2) bekezdésben felsorolt igazolások csatolásának elmulasztása, illetve hiánya 
esetén az ellátást együttmüködés hiányában meg kell szüntetni.  

 
14. § 

 
(1)Az aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély iránti 
kérelmét el kell utasítani, illetôleg a segély folyósítását meg kell szüntetni, ha  

a) ha az  együttmûködési kötelezettséget nem vállalja vagy 
együttmûködési kötelezettségét nem teljesíti, s annak elmulasztását 8 
napon belül nem menti ki; 
b) foglalkoztatás esetén a munkát nem veszi fel vagy a munkától távol 
marad, s mulasztását 3  napon belül elfogadható módon nem menti ki. 

(2) Ha aktív korú nem foglalkoztatott személynek, együttmüködési kötelezettség 
megszegése miatt szünik meg a segélyezése, ismételten csak valamennyi feltétel 
újboli teljesülése esetén részesülhet a támogatásban , leghamarabb l év  múlva. 



 

 

 
Lakásfenntartási támogatás 

15. § 
 

(1)A település önkormányzata szociálisan rászorúlt személyeknek, családoknak 
az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  
(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Sztv. 38.§-ában foglaltak szerint 
normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg.  
(3) A települési önkormányzat helyi / méltányossági / lakásfenntartási támogatást 
nyújthat a szociálisan rászorúlt személyeknek , családoknak az általuk lakott lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. 
(4) A lakásfenntartási támogatás megállapítására és megszüntetésére vonatkozó 
hatáskört a Képviselı-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át. 
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság lakásfenntartási támogatást nyújt annak a 
személynek , vagy családnak, akinek a háztartásában:  az egy fıre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át , 
feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége, a háztartás havi 
összjövedelmének 30% -át meghaladja. 
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a Szt. 38.§. ( 4 ) 
bekezdésben megjelölt szerint. 

16. § 
 

(l) Ugyanazon lakásra csak egy jogosultra állapítható meg támogatás függetlenül a 
lakásban élı személyek és háztartások számától, kivéve a társbérlet, az albérlet és a 
jogerıs bírói határozattal megisztott lakásrész. 
(2) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség maximum 425,-Ft. 
(3) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság esetén a támogatás a kérelem 
benyújtásának hónapjában elsı naptól, megszünés esetén a megszünés hónapjában 
egész havi támogatás illeti meg a kérelmet benyújtót.  
(4) Az igénylés két alkalommal nyújtható be: február 1 – 15 és július 1- 15 között.  
(5) A lakásfenntartási költségeket, a támogatást igénylı nevére kiállított számlával az 
albérleti díjat a bérleti szerzıdéssel, a lakáshitel kölcsönt pénzintézeti igazolásokkal, a 
lakás nagyságának alapterületét és minıségét a használatbavételi engedély 
bemutatásával kell igazolni. Amennyiben a használatbavételi engedélyt a kérelmezı 
nem tudja bemutatni, nyilatkoztatni kell a fentiekre, melyet a hivatal dolgozói 
ellenıriznek. 
(6) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatások esetében lakbért vagy albérleti 
díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletét, a csatorna használati díjat, 
villanyáram, víz és gázfogyasztás, valamint tüzelıanyag költségeket kell érteni. A 
számlákat a kérelem benyújtását megelızı l évre vonatkozóan kell benyújtani. 
(7) A szükséges jövedelemigazolások és a lakásfenntartási költségeirıl szóló számlák 
beszerzése, illetve a kérelemhez csatolása a kérelmezı feladata. 
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege: 2.500,-Ft/hó. 



 
 
(9) Nem részesíthetı lakásfenntartási támogatásban az, aki: 

-     lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik, 
- jövedelemviszonyairól, személyiadatairól illetve lakhatási 

körülményeirıl valótlan vagy hiányos adatokat közöl és 
hiánypótlásra történı felhívásnak nem tesz eleget a megadott 
határidıre. 

(l0)  Megszünik a jogosultság:  
- ha a meghatározott feltételek valamelyike nem áll fenn, 
- ha a lakás értékesítése, csaréje vagy bérleti szerzıdési felbontásra 

kerül és a kérelmezı kiköltözik a lakásból. 
 

Ápolási díj 
17. § 

 
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj – e rendeletben 
nem szabályozott feltételeit a Sztv. 40-44.§-ai tartalmazzák. 
 

(1) Az Sztv. 43/B.§(1) bekezdése alapján ápolási díj állapítrható meg annak a 
hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, 
gondozását végzi, és 

a.) az egyfıre jutó havi jövedelem családban élık esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori lekisebb összegét,   
b.) egyedül álló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át nem haladja meg. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási díj havi mértéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 
 
(3) A kérelemhez az 5 §-ban meghatározottakon túl csatolni kell a háziorvos arra 

vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós 
felügyeletre, ápolásra, gondozásra szorul. Az igazolás 8 napnál régebbi nem lehet.  

 
(4) Az ápolási díj iránti kérelemhez csatolandó a fentieken túl: 
 

a.) az ápolt és az ápoló közös nyilatkozát, hogy nem áll fenn közöttük vagy az 
ápolt és az ápoló közeli hozzátartozója között életjáradéki, illetıleg öröklési 
szerzıdés, 

 b.) az ápoló nyilatkozatát , hogy: 
  - munkavégzésre irányuló jogviszonya, szolgálati viszonya nincs 
                    (kivéve, ha az ápolási díj igénybevételének idıtartama alatt fizetés 
                     nélküli szabadságát tölti és e tényt a munkáltató igazolja) 

  - vagy munkavégzésre irányuló napi 4 órát meghaladó jogviszonya,  
    szolgálati viszonya nincs, 



 
 
  - nincs önálló vállakozása, nem tagja gazdasági társaságnak, és 
  -  ıstermelıként nem tevékenykedik. 

 
(5) Az ápolási kötelezettség teljesítését – függetlenül attól, hogy az ápolási díj 
megállapítására milyen jogcímen került sor – a Szociális és Egészségügyi bizottság 
házi szociális gondozó  útján rendszeresen ellenôrzi. 
(6)  Ha az ápoló, betegsége miatt egy hónapot meghaladóan kórházi gyógykezelésen 
van,vagy önhibáján kívől kerül olyan helyzetbe, hogy kötelezettségét nem tudja 
teljesíteni, az ápolási díjat a bizottság megszünteti. 
(7) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó a Sztv. 42. §-ában meghatározottak 
fennállása esetén.  
(8)Az ápolási dij megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére a Sztv. 25. § 
(4) – (7) bekezdés valamint a Sztv. 41-44. §-a irányadó. 

 
Átmeneti segély 

 
18. § 

 
(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzetbe kerőlt, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı 
személyek részére  átmeneti segélyt állapíthat meg.  
(2) Átmeneti segély kivételesen indokolt esetben állapítható meg – az (1) 
bekezdésben írt feltételek fennállása esetén  - ha a kérelmezı az önkormányzattól 
más segélyezési formában is részesül. 
(3)Átmeneti segély egy alkalomra szóló összege legalább 3.000,-Ft, de az alábbi 
indokokra való tekintettel legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum összegének a 
háromszorosa lehet: 
 

   a./ nyugdíjazás esetén az ellátatlanság idejére, 
  b./ gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, eseti magas 
                           gyógyszerköltségre,  ha a kérelmezı nem rendelkezik 
                           közgyógyellátási igazolvánnyal, 
  c./ tartós/egy hónapot meghaladó / táppénzes állomány, kórházi 
                           gyógykezelés esetén, 
  d./ elemi kár, baleset esetén, 
  e./ egyedülálló, ellátatlan személy,                          
  f./ egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.   
 
(4)Átmeneti segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt nyújtható. 
Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha 

a) a kérelem erre irányul vagy 
b) az ellátásban részesülô életvitele alapján feltételezhetô, hogy a segély 
elhasználása nem rendeltetésének megfelelôen történik. 

 



 
(5)A természetben nyújtott átmeneti segély formája lehet, élelmiszercsomag, 
élelmiszervásárlási utalvány, vagy  a segély meghatározott célra történô átutalása – 
ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is – . 
 
(6) Sürgıs szükség esetén, ha az igénylı életkörülményei indokolják, az azonnali 
segítséget – a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján 
kiutalható. 
 
(7) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, 

a.) akinek az önkormányzattal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget.  

 
19. § 

 
(1) Amennyiben az 19.§ (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, átmeneti 

segély pénzintézeti kölcsönnek nem minôsülô, kamatmentes kölcsön 
formájában is nyújtható, ha a kérelmezô baleset, betegség, elemi kár vagy más 
elôre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a 
gyógykezeléshez, a minden napi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez 
vagy a károk elhárításához szükséges . 

(2)  Az  (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 100.000,-
forint lehet. A kölcsön idôtartama legfeljebb  24  hónap. 

(3) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés 
idôtartamáról, feltételeirôl . 

(4)  A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerzôdést kell kötni, amelyben 
rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó 
szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának 
jogkövetkezményeit is.  

 
20. § 

 
(1) Ivóvíz-Szennyvíz bekötésí  támogatásban azok a lakó-ingatlan tulajdonosok 

részesülhetnek, akiknek  
  

a.) a családban az egy fıre jutó jövedelem az érvényben lévı öregségi 
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg,  

b.) a bekötés költségét számlával  igazolják, szennyvíz bekötés esetén a 
regisztrációs díj befizetését és a csatlakozó idom költségét igazolják. 

 
(2) A támogatás összege ingatlanonként: 

      a./  ivóvíz bekötés esetén a számlával igazolt nettó bekötési díj 80 %-a, 
            maximum 20.000,-Ft,  

            b./ szennyvíz bekötés esetén a regisztrációs díj és a csatlakozó idom együttes 
                  igazolt költségének 80%-a.  
 



 
(3) Ez a támogatási forma az ujonnan épült, e rendelet hatályba lépését követıen 
      használatba vett lakásokra nem vonatkozik. 
 

 

Szociális alapú telekigény 
 

21.§. 
 
(1) Azok a családok részesülhetnek szociális  telek juttatásban , akiknek:  
 

a.) a családban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
érvényben lévı öregségi nyugdíj minimum összegének 150%-át. 

b.) 3 éves beépítési kötelezettséget és 5 év elidegenítési tilalmat vállalnak. 
(2) Sajólád község önkormányzatának képviselı testülete – a szociális gondoskodás 

illetve ellátás szabályozásáról szóló rendelete alapján – kedvezményes 
telekvásárlási lehetıséget biztosított az arra rászorulóknak. 
Az e támogatással megvásárolható telkek helyét , 
   a Kinizsi illetve,  
                          a Hunyadi útcákban jelöli ki. 
A közmővesített telkek  négyzetméterenkénti árát 1.200,-Ft-ban határozta  meg, 
melybıl – figyelembevéve az igénylı anyagi , szociális körülményeit – a a 
testület  maximum 70%-os kedvezményt adhat. 

(3) Szociális alapú telekjuttatásról a Képviselıtestület dönt. 
 

Temetési segély 
22.§. 

 
(1) Temetési segély adható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl 

gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti.  

(2) Temetési segélyre jogosult az  eltemettetô, ha 
a) családjában az egy fôre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszerese,  vagy 
b) egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelô személy és egy fôre jutó 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
háromszorosa. 

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

23. § 
 
(1) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb 

temetési költség 120.000,-forint. 
 
 



 
 
(2) A temetési segély a 24.§. (1) bekezdésben meghatározott összeg 15 %-a. 
(3) Amennyiben a temetési segély megállapítására a 63/2006.( III.27.) Korm. 

rendelet 33. § szerint kerül sor, a határozatban elô kell írni az utólagos 
elszámolási kötelezettséget. Amennyiben e kötelezettségét a segélyben részesülô 
nem teljesíti, vele szemben úgy kell eljárni, mint aki az ellátást jogosulatlanul és 
rosszhiszemûen vette igénybe.  

(4) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról 
szóló 1994.évi XLV. Törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

 
Természetben nyújtott ellátások 

 
Köztemetés 

24. § 
 

Az Sztv. 48. § szerinti feltételek fennállása esetén a polgármester, az önkormányzat 
költségvetésének terhére, köztemetést rendel el. 

 
Közgyógyellátás 

25. § 
 

(1)A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi 
állapota megırzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásinak csökkentése 
érdekében  közgyógyellátási igazolvány állítható ki, a Sztv. 50. § (3) 
bekezdésére tekintettel.  

a) ha a kérelmezô családjában az egy fôre jutó havi jövedelem határ a z 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál egyedül 
élı esetén annak 200 %-ánál magasabb nem lehet , továbbá  
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke, az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja.  

 
Egészségügyi Szolgáltatásra való jogosultság 

 
26. §. 

 
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a jegyzı állapítja meg, a Sztv.  54. 
§-a alapján. 

Adósságkezelési szolgáltatás 
 

27.§ 
 
(1) Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott 
lakhatást segítı természetbeni ellátás, amely során a jogosult adósságkezelési 
tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül, amelyet az 
adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. 



 
 
(2) Az adósságkezelési tanácsadást a családgondozó végzi. 
(3) Adósságcsökkentési támogatásra jogosult: 

a.) akinek az egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum  
                          a. a.) egyedül élı esetén a 250 %-át 
                          a. b.) kétszemélyes háztartás esetén a 200 %-át,                                                                                                                                                                                                                       
                          a. c.) három, vagy többszemélyes háztartás esetén 150 %-át. 
  

b.) az a haszonélvezı, bérlı, albérlı, akinek használatában, illetve az a 
      tulajdonos, akinek a tulajdonában lévı lakás alapterülete nem haladja meg 

                       b.a.) két személyig 65  m2-t, 
                       b.b.) minden további személy esetén személyenként 20 m2 
 
       c.) akinek adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a /4/ bekezdésben  
            meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, 
            vagy 
                       c.a.) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, 
  

d.) aki a támogatás iránti kérelem benyújtásakor vállalja, hogy tartozása 50 %-át 
      saját maga a   hitelfolyósító intézet, illetve a közüzemi szolgáltató részére egy 
      összegben vagy havi részletekben megfizeti, és vállalja, hogy részt vesz a 
     családsegítı adósságkezelési tanácsadásán, 

   
        e.) Az adósságkezelési szolgáltatás a lakás minıségétıl függetlenül 
megállapítható a  
            fenti feltételek fennállása esetén, 
 
(4) A fentiek alkalmazása során adósságnak minısül a lakhatósági költségek körébe 
tartozó 

a.) közüzemi díjtartozás /vezetékes gáz, áram, víz- és csatornadíj tartozás/     
b.) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék. 

 
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama – a /6/ bekezdés szerinti eset 
kivételével – legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat 
hónappal meghosszabbítható. 
 
(6) Ha a /4/ bekezdés b.) pontja szerinti adósság az /5/ bekezdés idıtartam alatt nem 
kezelhetı, az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama legalább 24, de legfeljebb 60 
hónap, amennyiben 

a.) az adósság összege meghaladja a kettıszáz-ezer forintot, 
b.) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50 %-át /a 

hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének becslését az önkormányzat végzi/ 
és 

 
 



 
 

c.) az adós hozzájárul az adósságkezelés idıtartamára a támogatás összegét 
biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak 
ingatlanára történı bejegyzéséhez, illetıleg feljegyzéséhez. 

 
(7) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés 
körébe bevont adósság 75 %-át és összege legfeljebb kettıszázezer forint, a /6/ 
bekezdés szerinti esetben legfeljebb négyszáz-ezer forint lehet. A támogatás - a /6/ 
bekezdés kivételével – egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós 
vállalásától függıen. 
 
(8). Az adósságcsökkentés jogcímén támogatott személy részére, az adósságkezelés 
idıtartamára a települési önkormányzat alanyi jogon lakásfenntartási támogatást nyújt, 
az e rendeletben szabályozott feltételekkel.  
 
(9) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget 
vissza kell téríteni, ha a jogosult 

a.) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 
b.) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetıleg 
c.) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének idıtartam alatt a 

lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három 
hónapig nem tesz leget. 

 
(10) Az adósságcsökkentési támogatás az /9/ bekezdésben foglaltak szerinti 
megszőnéstıl számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 
 
(11) Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részsült és az 
adott adósságtípusra teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon 
adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követı 12 
hónapon belül ismételten nem részesülhet. 
 

28.§. 
Eljárási rendelkezések 

 
(1) A kérelmet évente két alkalommal  - február 1-15 és július 1-15 között, 
formanyomtatványon - a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az alábbi 
mellékletekkel: 

- a közös háztartásban élıknek a kérelem benyújtását megelızı  havi nettó 
jövedelmének igazolását, 

- lakásra fordított havi kiadásokról szóló igazolások, számlák, 
- lakástulajdon esetén tulajdoni lap másolatát, bérleti szerzıdés esetén 

szerzıdés másolatot, 
- hiteltartozás, közüzemi díjhátralék legalább hat havi hátralék összegérıl, 

keletkezésének okáról  szóló (30 napnál nem régebbi) igazolások, 
- a  kérelmezı nyilatkozatát, hogy vállalja az önrész  megfizetését, 



 
 

- az adósságkezelési tanácsadást folytató szervtıl igazolást  a kérelmezı 
kapcsolatfelvételérıl és az együttmőködésrıl szóló megállapodást, 

- a hitelintézettel fennálló tartozás esetén hozzájárulást a banktitok 
feloldásához, 

- hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez 
 
(2) Adósságkezelési támogatási ügyekben az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
dönt. 
 
(3) Az adósságkezelési tanácsadást végzı elvégzi a teljes adósság-felmérést, a 
fizetıképesség vizsgálatát és elkészíti az adósságcsökkentésre vonatkozó részletes 
egyéni tervet.   
 
(4) Az adósságkezelési tanácsadást végzı köteles a Polgármesteri Hivatalt az 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személy tanácsadáson való részvételérıl 
negyedévenként tájékoztatást adni. 
 
(5) A támogatásban részesített személlyel a döntést követıen az Önkormányzat 10 
munkanapon belül támogatási megállapodást köt. Amennyiben a támogatásra jogosult 
személy az értesítés ellenére 10 munkanapon belül nem jelenik meg a Polgármesteri 
Hivatalban a megállapodás megkötésére, úgy a támogatásra való jogosultsága 
megszőnik.  
 
(6) A Szociális Bizottság döntésének megfelelıen az adóssal megkötésre kerülı egyedi 
szerzıdést az Önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult aláírni. 
 
(7) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adós a jogosultság feltételeit érintı 
lényeges tények, körülmények megváltozásáról, annak bekövetkeztétıl számított 15 
napon belül a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni.          

 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokés igénybevételének módja 
29. § 

 
(1) Sajólád község .Önkormányzata a szociálisan rászorultak ellátása érdekében a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a következı alapszolgáltatásokat 
müködteti:                                                                                                                                                                       
                                   a.) étkeztetés 
                                   b.) házi segitségnyújtás 
                                   c.) családsegités 
                                   d.) jelzırendszeres házi segitségnyújtás       
 



 
 
(2) A település önkormányzat helyi szociálpolitikai kerek asztalt hozott létre, 
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 
 
(3)A helyi szociálpolitikai kerek asztal évente lagalább egy alkalommal ülést tart, 
tagjai az önkormányzat mőködési területén szociális intézményeket mőködtetı 
fenntartók képviselıi, a helyi civil szervezetek vezetıi, háziorvos, családgondozók, 
védınık, iskolaigazgató, óvodavezetı. 

      
 (4)A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes az 
igénylı illetve törvényes képviselıje kérelmére történik, de hivatalból is 
kezdeményezhetı az ellátásra szoruló érdekében. 
 
(5) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyujtó ellátások iránti kérelmet a  
(étkezés, házi segitségnyujtás, jelzırendszeres házi segitségnyujtás) a  9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban 
kell benyujtani, melyrıl  az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. 
(6) A  családsegités iránti kérelmet a családgondozónál kell elıterjeszteni. az ellátás 
biztositásáról a családgondozó intézkedik.  
 
(7) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: 

a) az ellátás megállapítása határozott idôre vagy feltétel bekövetkeztéig      
   történt;  
b) az ellátott az ellátást elôzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 1 
hónapig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem 
mentette ki; 
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy 

akadályozza, 
d) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését 
figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére 
egyébként képes lenne. 

 
 

Szociális étkezés 
30. § 

 
(l).Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszerei   
meleg étkzésrıl kell gondoskodni, akik önmaguk,illetve eltartottjaik részére azt 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztositani, különösen 

a.) koruk /betöltött 70 év/ 
b.) egészségi állapot,/ pl: munkaképesség legalább 67 %-ban elvesztése, legalább  

három hét kórházban tartozkodás után gyógyulásig, stb./  
c.) fogyatékosság pszichiátriai betegségük, 
d.) szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 



 
 
(2)A rászorultságot orvosi igazolással, személyazonositó igazolvánnyal, illetve 
hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartozkodási helyeként 
Sajólád község illetékességiterületét jelölte meg.  
 
(3)Az étkezés igénybevételének módja: - a jogosult  az étel elszállitja vagy a hivatal 
gondoskodik – háziorvosi javaslat alapján – az étel házhozszállitásáról. 

 
Házi segítségnyújtás 

31.§ 
 
 (1)Házi segitségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevı személy saját 
lakókörnyezetében kell biztositani az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátás. 
 (2) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a jogosult: 
           - környezetének tisztántartásáról 
           - Személyi tisztaságának biztosításáról 
(3)) A házi segítségnyújtás a hivatásos házi szociális gondozónık látják el, a 
gondozási szükségletben meghatározottak szerint.   
(4) Ha a szolgáltatást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes 
körülményei a szolgáltatást átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik 
szükségessé, a házi segítségnyújtás legfeljebb három hónapos idıtartamra a 
gondozási szükséglet nélkül is nyújtható.  
 
 

Családsegítés 
32.§ 

 
(1) A családsegítés a szociális mentálhiginés problémák, illetve krízishelyzet miatt 
segítséget igénylı személyek, fogyatékkal élık és az ıket segítı családtagok, 
gondozók támogatására irányuló szolgáltatások 
(2) A szolgáltatás feladata: 
           - a családi szociális feszültségek okainak feltárása, megoldásra javaslat 
készítése, 
            - segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése,  
            - ifjúsági információs és tanácsadói szolgáltatás, 
            - egyének és családok kapcsolat kézségének javítása, 
             - az egyén- , pár és családterápiás tevékenység végzése, ennek  
               megszervezése, 

- krízishelyzetben segítı beavatkozás, speciális támogató, önsegítı 
      csoportok szervezésének, mőködésének segítése, 

            - természebeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése, 
             - adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdık részére tanácsadás. 
 
 



 
 
(3) A családsegítı szolgálat feladatát külön jogszabályban meghatározott képesítési 
elıírásoknak megfelelı személy foglalkoztatásával biztosítja. 
 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
33. § 

 
(1) Az  önkormányzat  jelzırendszeres házi segítségnyújtást a Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzat  Területi Gondozószolgálat (3533 Miskolc, Kabar ut 4. 
szám) kötött szerzıdés útján biztosítja. 

 
Térítési díjak 

34.§ 
 
(1)A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díját - a 
jövedelemvizsgálat, illetve a gondozási szükséglet alapján-   Képviselıtestület e 
rendelet mellékletét képezı I. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A fizetendı térítési díj a jövedelemvizsgálat, illetve a gondozási szükséglet 
alapján kerül megállapításra. 
(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a térítési díjból kedvezményt vagy 
mentességet adhat   
                            - annak az egyedülállónak, illetve  családnak aki  jövedelemmel 
                               nem rendelkezik és vagyona nincs, 
                            - elemi kárt szenvedett, 
                            - egészségében hirtelen állapotrosszabbodás következett be, 
                            - családi körülményeiben olyan változás állt be (pl tartósan beteg, 
vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset ) amely  miatt az ellátott a térítési díjat nem 
tudja megfizetni.  
(4) Térítési díj kedvezmény vagy mentesség legfeljebb 6 hónapig adható.    

 
A család ellátását és gazdálkodását segítı szociális támogatások. 

 
35.§. 

/1/ A földprogramban az alábbi feltételekkel lehet részt venni. 
 
a/ A szociális földprogramban az a személy vehet részt, ahol a kérelmezı és a 
vele együtt élı közeli hozzátartozók egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. 
 
b/Aki/k/ rendszeres szociális ellátásban részesülnek, vagy legalább is 
megfelelnek a feltételeknek, elsısorban munkanélküliek, önhibájukon kívül  
hátrányos helyzetbe került személyek és családok. 
/2/ Mővelési támogatás esetén a támogatás mértéke: 
 
 



- ahol az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét nem éri el, a támogatás mértéke 80 % 

- ahol az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át nem éri el, a támogatás mértéke 60 % 

- ahol az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150-200 %-a között van, a támogatás mértéke 
50 % 

 
/3/ Vetımag támogatás mértéke háztartásonként és alkalmanként  
 
a/ konyhakerti vetımagvakra 1.000 – 5.000 ft közötti összeg. 
b/ szántóföldi növények vetımagjára 5.000 – 10.000 ft. közötti összeg. 
 
/4/ A mővelési és vetımag támogatás összege háztartásonként együttesen nem 
haladhatja meg a 20.000 ft/év összeget, vagy ennek megfelelı értéket. 
 
/5/ A szociális földprogramból való kizárás okai: 
 

- szociális ellátási jogosultsága megszőnik, 
- környezetvédelmi, agrárgazdálkodási szabályok megszegése esetén 
- önkéntes kilépéssel 
- önkormányzatnál köztartozása áll fenn 
- mővelési költség hátraléka van 
- szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegi 

 
/6/ Mővelési és vetımag támogatás pénzbeli és természetbeni formában, vagy mindkét 
forma együttes alkalmazásával is adható. 
 
/7/ A szociális földprogramban való részvételrıl az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság dönt. 
A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítı támogatás a szociális 
földprogram keretén belül a pénzbeli ellátás mellett, természetbeni ellátás formájában 
is biztosítható. 
 
Ezek: a/ földhasználati lehetıség 
 b/ mezıgazdasági szolgáltatások és juttatások 
 c/ munkaeszközök 
 d/ szaktanácsadás, szakképzés 
 e/ mezıgazdasági szolgáltatás: - mővelési, vetımag támogatás. 
 
/8/ A támogatási igényt az Egészségügyi és Szociális Bizottság által – a helyben 
szokásos módon – meghirdetett idıpontban az e célra rendszeresített 
formanyomtatványon a polgármesteri hivatalhoz évente kell bejelenteni. A kérelemhez 
csatolni kell a 395/2007./XII.27/ Korm. Sz. rendelet 2.sz. mellékletében szereplı 
jövedelemnyilatkozatot és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekrıl, azok 
típusának megfelelı igazolást. 



 
/9/ A jövedelemszámításnál a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél egy 
hónapot, egyéb jövedelmeknél egy évet kell figyelembe venni. 
 
/10/ A támogatott kötelezettsége: 

-  Az önkormányzat által biztosított földet rendeltetésszerően hasznosítani, a jó  
   gazda gondosságával megmővelni, a termést betakarítani. 
- A vetımag támogatás esetén a szaporítóanyagot elvetni, a növényi kultúrát 
   ápolni, gondozni, betakarítani. 
- Az igényelt díjköteles mezıgazdasági szolgáltatást az önkormányzat  
   költségvetési számlájára befizetni. 
 

/11/ A támogatott kötelezettségeinek megszegésével járó következmények: 
 
a/Az aktuális mezıgazdasági munkák végzésének ismételt írásbeli felszólítás ellenére 
történı elmulasztása esetén a következı évben a földprogramból való kizárásával jár, 
jogosultság esetén is. 
 
b/ Ha a támogatott a földhasználatot másnak átengedi és vetımag, vagy mővelési 
támogatásban részesült függetlenül attól, hogy pénzbeli, vagy természetbeni 
támogatást kapott, kötelezhetı a támogatás visszafizetésére. 
 
c/ A földhasználat átruházása a szociális földprogramból való kizárással jár. 

 
III. FEJEZET 

A gyermekvédelem rendszere 
 

I. A gyermekvédelmi ellátások formái, eljárási kérdések 
 

36.§ 
 
 (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történı  nevelkedésének 
elısegítésére, veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésre, valamint a 
szülıi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
 
(2) A gyermekek védelmét Sajólád  Község Önkormányzata pénzbeli, természetbeni, 
illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatással biztosítja az 
alábbiak szerint: 

a) pénzbeli és természetbeli ellátások: 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
- gyermekjóléti szolgálat, 
- gyermekek napközbeni ellátása érdekében mőködtetett 
   óvoda, általános iskolai napközi. 



 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzbeli és természetbeni 
gyermekvédelmi ellátásokhoz való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles 
csatolni az e rendelet 5.§-ában leírtakon túl: 

a) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
    foglalt nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal  
    együtt; 
b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyám 
   rendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, 

           c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára 
               vonatkozó igazolást; 

d) közép- vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 
    esetében 

–ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a 
  támogatást 
 -az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony 
  fennállásáról. 

 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
37.§ 

 
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény e rendeletben nem szabályozott szabályait 
a 19-20/A. §-ai tartalmazzák.  
  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
38.§ 

 
(1) Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesítheti a gyermeket, fiatal felnıttet, ha az ıt gondozó család idıszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzetbe került. 
 
(2) Idıszakos létfenntartási gondnak, valamint létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzetnek kell tekinteni azt az állapotot, ha a gyermek, fiatal felnıtt közeli 
hozzátartozóinak alkalmanként váratlan többletkiadása jelentkezik, különösen 

 
a) az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás 
    elısegítése, 
b) a gyermek nevelésbe vételének megszőnését követı gyámhivatali 
 visszahelyezés, 
c) a gyermek, fiatal felnıtt betegsége, iskoláztatása, vagy élelmezésének 
 biztosítása 
d) valamely családtag betegsége, munkanélkülisége vagy elemi kár miatt 
    bekövetkezett rendkívüli kiadás 

 



 
 
(3) Fiatal felnıtt részére az (2) bekezdésben foglaltakon túlmenıen csak abban az 
esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy 
felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

39.§ 
 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is 
       nyújtható. 

 
(2) Természetbeni ellátások különösen: 
 

a) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása; 
b) gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı díj 

átvállalása; 
                       c) tankönyv-, tanszerellátás költségeinek biztosítása 

           d) gyógykezelési díjhoz való hozzájárulás 
f) gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez való hozzájárulás 

             
(3) Természetben kell nyújtani a támogatást abban az esetben, ha 

a) a kérelem erre irányul, 
b) a gyermek a gyermekintézmények étkeztetésében részt vesz, 

               illetve részt vehet – az étkezési díj részben vagy egészben történı 
               megfizetésével, 

c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást beiskolázáshoz kérik – 
    tankönyvcsomag, tanszer megvételével, 
d) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a szülı 
  (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére,  
   gondozására fordítja. 

 
Általános szabályok 

 
40.§ 

(1) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes 
igénybevételével nem biztosított, a jegyzı a védelembevétel során a Gyvt. rendel- 
kezései alapján az ellátás kötelezı igénybevételét rendelheti el. 
           
        
(2) Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:   
  a.) gyermekjóléti szolgáltatás, 
  b.) gyermekek napközbeni ellátása érdekében : óvoda, iskolai napközis 
                           foglalkozás. 
 
 



 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

41.§ 
 
(1) A Gyvt. 39.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást Sajólád Község 
Önkormányzata Kistérségi Társulás( Sajólád, Sajópetri, Ónod )  formájában  
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül (továbbiakban: Gyermekjóléti 
Szolgálat) 
biztosítja. 
 
(2) A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, 
a védınıi szolgálattal, az iskolákkal illetve az óvodával együttmőködve. 
 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást szülı, más törvényes 
képviselı kérelmére, illetve a Gyvt. 17.§ (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a 
jegyzı, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére 
utaló – jelzése alapján végzi. Kérelmet elıterjeszteni illetve jelzést tenni közvetlenül a 
családgondozónál lehet.  
 
 (4)A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg. 
 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

42.§ 
 
 (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élı 
gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét,gondozását, nevelését 
(foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni 
ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok 
miatt nem tudnak gondoskodni. 
 
(2)A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai 
napközi. 
 
(3) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról 
szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

Gyermekvédelmi gondoskodás 
 

43.§ 
 
 



 
(1) A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó védelembevételrıl, 
ideiglenes hatályú elhelyezésrıl, nevelésbevételrıl a Gyvt. harmadik részében, 
valamint a Gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi 
(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a jegyzı gondoskodik. 
 
 

Gyermekétkeztetés 
44.§ 

 
(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított 
ellátások közül az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi 
térítési díjának mértékét külön rendelet tartalmazza.  
 
 

V. FEJEZET 
 
 

Záró rendelekzések 
 

45. § 
 
(1) E rendelet a kihírdetés napján lép hatályba, a folyamatban lévı ügyekben már e. 
rendelet pontjait kell alkalmazni.. 
(2) E rendelet  hatályba lépésével egyidejûleg Sajólád Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2005. 
(XII.16.) számú rendelet, valamint az ezt módosító 1/2006. ( I. 25.) számú rendelet, 
10/2006. ( V.24.) számú rendelet, 12/2006. ( VI. 28. ) számú rendelet, 3/2008( II.20.) 
számú rendelet, valamint  a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2005( XI. 
17.) számú rendelet és az azt módosító 2/2006. ( I.25.) számú rendelet   hatályát veszti. 
(3) A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat a jegyzôje  gondoskodik. 

 
 


