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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

…/... (…. ….) önkormányzati rendelete
(tervezet)

az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §
(1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdés d) pontjában, a
37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1)-(2) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, a 47. § (2) bekezdésében, a 48. §
(4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés b)-c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
Képvisel -testület Ügyrendi Bizottsága, a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottsága véleményének kikérésével a következ ket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Eljárási szabályok

1. §

A Képvisel -testület (továbbiakban: testület) e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlását a
település önkormányzata polgármesterére mint eljáró szervére (továbbiakban: eljáró szerv) átruházza, aki
átruházott hatáskörében eljárva:
a) átmeneti segélyt,
b) temetési segélyt
pénzbeli, vagy természetbeni ellátásként nyújt és
c) dönt a saját hatáskörében engedélyezett köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett számára el írt fizetési kötelezettség alóli

részben, vagy egészben való visszafizetés alóli mentesítésr l a 10. §-ban írtak szerint.

2. Eljárási határid k

2. §

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránt, az e rendelethez csatolt formanyomtatványon a Polgármesteri
Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) el terjesztett kérelem benyújtásától, vagy az eljáró szerv hivatalos tudomásszerzését l
számítva azonnal, de legkés bb 5 napon belül intézkedés szükséges

      a) átmeneti segély megállapítására és kifizetésére,
      b) környezettanulmány felvételére.
(2) Az eljáró szerv számára 10 nap áll rendelkezésre a temetési segélyre való jogosultság megállapítására

és a segély kifizetésére.

3. A környezettanulmány készítésének szabályai

3. §

(1) Környezettanulmány felvételére akkor kerül sor, ha a döntés el készítése során az eljáró szerv számára
rendelkezésre álló iratok kiegészítésre szorulnak és a kérelmez  szociális helyzete, életkörülményei, a
tényállások, helyszíni bejárással tisztázhatóak, továbbá az egyes szociális ellátási formák odaítélésékor az
érdemi döntéshozatalhoz az elengedhetetlenül szükséges.

(2) Amennyiben a kérelmez  (jogosult) nem teszi lehet vé, vagy megakadályozza az eljáró szerv általi
környezettanulmány készítését, úgy az eljáró szerv a szociális ellátás ügyében indított eljárását megszünteti.



(3) A környezettanulmány felvétele akkor mell zhet , ha a kérelmez  lakásán (legfeljebb a kérelmének eljáró
szervhez való benyújtását megel  6 hónappal korábban) már készült környezettanulmány.

4. A szociális ellátások megállapításához szükséges nyilatkozat, igazolás benyújtásának szabályai

4. §

(1) A szociális ellátásra való jogosultság megállapításához, valamint a jogosultság felülvizsgálatához a kérelmez ,
ellátásra jogosult köteles:
a) e rendelethez csatolt formanyomtatványon szerepl  adatokról, a kérelmez  és vele együtt lakó, életvitelszer en ott tartózkodó

személyekr l nyilatkozni,
b) a szociális ellátás megállapítása el tt és alatt az eljáró szerv számára a környezettanulmány felvételét biztosítani.

(2)  A szociális ellátás megállapításához a hivatal formanyomtatványon benyújtott kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmez  és a vele együtt él  személyeknek a jövedelemszámításra irányadó id szakra jutó jövedelmér l szóló

igazolásokat, így többek között:
aa)   munkabérb l származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást,

             ab)   munkanélküli ellátás, ellátásban nem részesül  munkanélküli kérelmez  esetén az illetékes munkaügyi
hatóság   által kiállított igazolást,

ac)   nyugdíj, nyugdíjszer  ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközvetít
lapot, vagy nyugdíjszelvényt,

ad)    családtámogatási ellátások esetén a kifizet  szerv által kiállított igazolást, vagy a folyósítást tanúsító szelvényt,
vagy bankszámlakivonatot,

ae)   stermel  esetén a bevételér l vezetett dokumentumból, vagy az állami adóhatóság által az stermel  lezárt
adóévér l kiállított igazolást,

af)    vállalkozásból ered  jövedelem esetén a lezárt adóévér l az állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem
zárt id szakra vonatkozóan könyvel i igazolást, vagy a vállalkozó jövedelmére tett nyilatkozatát,

             ag)   ösztöndíjból a közép- vagy fels oktatási intézmény által kiállított igazolást, bankszámlakivonatot, vagy az
átutalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartamot,

ah)    tartásdíj esetén a felvett, vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, vagy  bankszámlakivonatot,
vagy átvételi elismervényt, ezek hiányában a tartásdíjra jogosult jövedelem- nyilatkozatát,

ai)     az a)-h) pontokba  nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelel  igazolást,
b)    a  30  napnál  nem  korábban  kelt igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkez , a nappali

oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató fiatal feln tt tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról,
c)   a szociális ellátás megállapítása tárgyában központi jogszabályokban meghatározott igazolásokat.

5. A szociális ellátások kifizetésének rendje

5. §

A pénzbeli szociális ellátások kifizetése az irányadó joger s határozatban foglaltak szerint:
a) postai küldeményként, vagy
b) a hivatal meghatalmazott kézbesít je közrem ködésével, a jogosult által bejelentett lakcímére, vagy
c) banki átutalással (a szociális ellátásra jogosult által megadott folyószámlára), vagy
d) a hivatal házi pénztárából készpénz felvételével, a szociális ellátásra jogosult, vagy által meghatalmazott személy részére
történik.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

6. Rászorultságról függ szociális pénzbeli ellátások

6. §

(1)  A szociálisan rászorult jogosultak számára az eljáró szerv az alábbi szociális ellátásokat nyújtja:
a) átmeneti segélyt,
b) temetési segélyt.



(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szociális ellátások (továbbiakban együtt: szociális ellátás) pénzbeli ellátáson túl,
természetbeni ellátásként is nyújthatóak.

7. Átmeneti segély megállapítása szabályai

7. §

(1)  Ezen szociális ellátás nyújtására akkor kerül sor, ha a családban él k egy f re jutó havi jövedelemének összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül él  esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, továbbá különösen ha
a) az egyedül él  kérelmez t, vagy családot elemi kár éri és az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) az egyedül él  kérelmez , vagy családtagja egy hetet meghaladóan kórházi ellátásban részesül és az egy f re jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,
c) a kérelmez  hajléktalan, jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezik.

(2)  A szociális ellátás nyújtása:
a) alkalmanként, vagy
b) havi rendszerességgel
pénzben, vagy természetbeni ellátás formájában történik.

(3)  Az alkalmanként nyújtott szociális ellátás:
a) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
b) gyermekek beiskolázásához szükséges tankönyvek, tanszerek, ruhanem k,
c) téli tüzel ,
d) óvodai felszerelések,
e) tartós élelmiszerek vásárlására, továbbá
f)  oktatási- nevelési intézmények étkezési térítési díja, térítési díj hátraléka részbeni, vagy teljes összegének

kiegyenlítésére,
f)    közüzemi számlák (víz, villany, gáz, szemétszállítási díjak) hátralékos összegének részbeni, vagy teljes

összegének átvállalására,
g) elemi kár (árvíz, belvíz, t zvész, viharkár, jéges , stb.) rendkívüli id járási viszonyokból ered  hátrányok

enyhítésére,
h)  az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére

adott támogatás.
(4)  A havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátás:

a) a kérelmez  havi jövedelmének kiegészítésére,
b) oktatási- nevelési intézményben (a középiskolai tanulók tanulmányaikkal összefügg  kiadásainak

fedezetére), a fels fokú tanulmányokat folytató hallgatók számára megállapított költségtérítéshez való
hozzájárulásra (tandíjra, utazási költségek térítésére, bérlet költségeire, jegyzet vásárlására) évente
legfeljebb 6 hónap id tartamra állapítható meg.

(5)  A szociális ellátás összege:
a) az alkalmanként nyújtott ellátás esetén legalább 2.000.- Ft, de legfeljebb 20.000,- Ft-ig,
b) a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátás esetén havi összege legalább 2.000.- Ft, de legfeljebb

havi 6.000.- Ft-ig
terjedhet.

(6)  A szociális ellátás iránti kérelem hivatalnál formanyomtatványon való benyújtásakor mellékelni kell:
a) a hajléktalan személyt ellátó intézmény igazolását a hajléktalanság tényér l,
b) az érintett egészségügyi intézmény által kiállított igazolását a kórházi kezelésr l,
c) a gyógyszertár által kiadott igazolást a gyógyszerköltségr l,
d) a f tési költséget, gázf tés esetén a szolgáltató által kiadott számlát, egyéb esetben a tüzel anyagot

forgalmazó által kibocsátott, a tüzel anyag bekerülési költségét igazoló számlát.

8. Temetési segély megállapításának szabályai

8. §

(1) Temetési segélyre jogosult az a személy, akinek:



a)  a családjában az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át,

b)  egyedül él ként a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.
(2) A szociális ellátás iránti kérelmet e rendelethez csatolt formanyomtatványon lehet el terjeszteni az elhalt temetését követ  30

napon belül.
(3) A hivatalnál formanyomtatványon benyújtott kérelemhez mellékletként csatolni kell:

a) a szociális ellátás iránt kérelmet el terjeszt , vagy a vele azonos lakcímen él  közeli hozzátartozója nevére
a temetés költségeir l a temetkezési szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát,

b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (amennyiben a haláleset nem Csanytelek község közigazgatási területén
történt).

(4) Nem állapítható meg a szociális ellátás annak a személynek:
a) aki kérelmét az elhunyt temetését követ  30 napon túl nyújtotta be,
b) akinek a vagyoni helyzete létfenntartását nem veszélyezteti,
c) aki elhalt eltemettetésére kötelezettként az elhunyt temetésér l nem gondoskodott.

(5)  A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegére 150.000.-Ft az irányadó.
(6)  A szociális ellátás összege: az (5) bekezdésben meghatározott legolcsóbb temetési költség 10 %-a, mely összegnek a

jogosult számára való kifizetésére az 5. §-ban rögzítettek szerint kerül sor.

9. Aktív korúak ellátására jogosult
rendszeres szociális segélyben részesül , egészségkárosodottnak nem min sül  személyek együttm ködésének eljárási szabályai, a

beilleszkedést segít  program típusai és az együttm ködés megszegésének esetei

9. §

Rendszeres szociális segélyt a szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló törvényben a rendszeres
szociális segélyre jogosított személyi körön túl annak az aktív korúak ellátására jogosított személynek kell megállapítani,
aki:

a) gyermeket vár és a terhesség 12. hetét igazoltan betöltötte,
b)  egészségi állapota (pszichikai állapot, vagy szenvedélybetegség) miatt rendszeres szakorvosi kezelés alatt

áll,
c)  a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a foglalkozás-egészségügyi

vizsgálaton 1 éven belül legalább 2 alkalommal „adott munkakör betöltésére nem alkalmas” min sítést
kapott.

(2) A rendszeres szociális segély iránti kérelmet a hivatalnál beszerezhet  formanyomtatványon lehet benyújtani,
melyhez mellékletként csatolni kell:
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a terhes-gondozási könyv másolatát,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a kezelést végz  szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés

fennállásáról,
c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a foglalkozás-egészségügyi orvos által kiadott alkalmassági vizsgálat eredményét

tartalmazó szakvélemény másolatát.
(3)  A rendszeres szociális segélyben részesül   a támogatás folyósításának feltételeként (a szociális igazgatásról és

szociális eljárásokról szóló törvényben az önkormányzattal együttm ködésre nem kötelezett személyi kör
kivételével) köteles:
a) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központba integrált

Családsegít  Szolgáltató családgondozójával (továbbiakban: családsegít  szolgáltató) együttm ködni,
továbbá

b) a családsegít  szolgáltatónál az ellátást megállapító határozat joger re emelkedését követ  15 napon belül,
a családsegít  szolgáltató által meghatározott id pontban megjelenni és magát nyilvántartásba vetetni, valamint

c) a nyilvántartásba vételt l számított 60 napon belül a beilleszkedését segít  programról írásban megállapodást kötni,
d) a programban foglaltakat betartani.

(4)  A beilleszkedést segít  programok típusai:
a)  kapcsolattartás a családsegít  szolgáltatóval,

aa)   egyéni családsegítés,
ab)   intézményi kapcsolat meg rzése, meger sítése,
ac)   szociális- és mentális esetkezelés, továbbá
ad)   személyre szabott ellátások igénybevételére való ösztönzés,



b) foglalkoztathatóság javítása az álláskeresésre való felkészítés keretében
          ba)    a  tartós munkanélküliség okozta traumák feloldása,

 bb)   a megváltozott élethelyzethez való  alkalmazkodás,
            bc)    készségfejlesztésre motiválás, képzettség er sítése, képzésre való eljuttatás,
            bd)    pályakorrekciós tanácsadás,

be)   konfliktuskezelési készségek fejlesztése,
bf)    életmód változást el segít  foglalkozások, tanácsadások bonyolítása.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott beilleszkedési programon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult
egészségi, mentális állapotához, szociális helyzetéhez igazodó foglalkozások menetét, tartalmát a családsegít
szolgáltató és az együttm ködésre kötelezett személy közösen határozza meg.

(6) Az együttm ködési kötelezettség megszegésének min sül, ha az együttm ködésre kötelezett
személy:
a) a családsegít  szolgáltatónál jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget,
b) a családsegít  szolgáltató által meghatározott id pontban nem jelenik meg,
c) a beilleszkedési programban meghatározott együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget, nem vesz részt a programban

és a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.
(7)  Az együttm ködési megállapodás megszegését a családsegít  szolgáltató 5 napon belül írásban jelzi a hivatal

vezet jének.
(8)  Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett családjában veszélyeztetettsége okán védelembe vett gyermek él, a

rendszeres szociális segély összegének veszélyeztetett gyermekenként legalább 20 %-a, de legfeljebb 60 %-a folyósítása történhet
természetbeni ellátásként, amely tartós élelmiszer, tankönyv, tanfelszerelés vásárlására, továbbá gyermekintézmények
térítési díja, térítési díj hátralékának összege kiegyenlítésére fordítható.

(9)  A védelembe vételi eljárás során a családgondozó által felvett környezettanulmányban kell rögzíteni, hogy a
milyen természetbeni ellátásra van szüksége a családban él  védelembe vett gyermeknek, továbbá, hogy
igényli-e a rendszeres szociális segélyre jogosult, hogy a gyermekjóléti szolgáltató bevonásával történjen az
adott természetbeni ellátás beszerzése. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult igényli a
gyermekjóléti szolgáltató bevonását és közrem ködésével valósul meg a természetbeni ellátás nyújtása, akkor
a gyermekjóléti szolgáltató ezen a címen elkülönített összeg jogszer  felhasználásáról azonnal, de legkés bb 3
napon belül elszámolni köteles a kifizet  felé a kiállított számla eredeti példányával.

10. Köztemetés költségei viselése alóli mentesítés szabályozása

10. §

Köztemetés esetén az elhunyt eltemettetésére kötelezett számára a köztemetés megtérítése alóli mentesítés
szempontjából különös méltányosságot érdeml  körülmények:
a) kiskorú, vagy
b)  gyámolt, vagy
c)   átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek, vagy
d) az elhalt az a)-c) pontokban írt gyermek nevelésér l saját háztartásában önhibájából folyamatosan nem gondoskodott, vagy
e) az elhalt eltemettetésére kötelezett személy havi jövedelme, a családjában az egy f re jutó havi jövedelem összege az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg, egyedül él  személy esetén a 100 %-át és az egyedül él ,
vagy a családban él k vagyonnal nem rendelkeznek,

ezért az eljáró szerv a visszafizetést elrendel  határozat joger re emelkedését követ  30 napon belül a kötelezett által a hivatalnál
benyújtott kérelmére, 6 havi részletfizetést, vagy a fizetési kötelezettség teljes összegének törlését engedélyezi.

11. Közgyógyellátásra rászorulók körének meghatározása

11. §

A testület azt a személyt tekinti közgyógyellátásra jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak, akinek
a)    a családjában a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

25 %-át és a családban az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át,



b) egyedül él  esetén a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át és az egyedül él  havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át.

12. Szociálpolitikai Kerekasztal tagságába delegálás

12. §

A testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában m köd  Szociális Kerekasztal m ködése érdekében
a)   a hivatal vezet jét,
b) a területi véd ket,
c)   a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezet jét,
d) gyermekjóléti szolgáltatót,
e)   családsegít  szolgáltatót
jelöli a kerekasztal m ködési idejére, mely megbízás annak  visszavonásáig érvényes.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

13. Hatályba léptet   rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2012. február 15-én lép hatályba.
(2) E rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelem benyújtásához az alábbi formanyomtatványok alkalmazá-

zása kötelez :
a) 1. függelék: átmeneti segély,
b) 2. függelék: temetési segély,
c) 3. függelék: adatváltozást bejelent  lap,
d) 4. függelék: környezettanulmány,
e) 5. függelék: beilleszkedést segít  együttm ködési megállapodás,
f)   6. függelék: ügyfél nyilatkozata a kapcsolattartásról, jogok gyakorlásáról.

14. Hatályon kívül helyez  rendelkezések

14. §

Hatályát veszti:
a)   az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 25/2011. (XI. 18.) önkormányzati

rendelet,
c) az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló 7/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet,
d) a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 2.

mellékletben foglalt táblázat  a) pont 2.3. sora és a b) pontja.

 Forgó  Henrik                         Kató  Pálné
         polgármester                           jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: ……………….
Kató Pálné

jegyz




