ERDŐKÖVESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/1993. (VIII. 24.) rendelete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról
Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-ának (2) bekezdésében,
41. §-ának (4) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében 46. §-ának (1) bekezdésében és 50.
§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja (a dőlt betűs szöveg az Sztv.,
az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló
30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R. – és a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény –
a továbbiakban: Ltv. – szövege):1
I. fejezet
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy az Sztv.-vel együtt alkalmazva, a helyi sajátosságok és a község
költségvetési teherbíró képességének figyelembe vételével, meghatározza a szociális
rászorultságtól függő ellátásokra való jogosultság feltételeit, ezek érvényesítésnek módját,
illetve eljárási szabályait.
(2) Az egyes szociális ellátások iránti igényeket az állampolgároknak önmagukért és
családjukért tanúsított felelősség alapján kell elbírálni. Ennek érdekében az eljárás során
minden esetben vizsgálni kell a kérelmező magatartását, felelősségét, önhibáját a megélhetési
nehézségek kialakulásában, illetve a hozzátartozók tartási képességét.
A rendelet hatálya
2. §
(1)2 A rendelet hatálya kiterjed Erdőkövesd község közigazgatási területén élő
a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
3
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,bevándoroltakra,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre [Sztv. 3. § (1) b) – d) pontok]
e) az Sztv. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyre,
f) az Sztv. 7 § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon
túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. [Sztv. 3. § (2) bek.]
4
g)
ga) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott, valamint
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gb) az Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik. [Sztv. 3. § (3) bek.]
(2) Kivételes méltányosságból alkalmazható a rendelet a községben legalább egy éve
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő lakosokra is.
A támogatásra való jogosultság általános feltételei
3. §5
Ha az Sztv. vagy e rendelet másként nem rendelkezik, támogatásra jogosultnak kell tekinteni:
a) szociálisan rászorult, jövedelemmel nem rendelkező személyt,
b) a jövedelemmel rendelkező személyt, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el
ba) egyedülélőnél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
bb) nem egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
és hasznosítható vagyona nincs.
4. §
(1) A jövedelemmel nem rendelkező személy anyagi ellátatlanságának okát az eljárás során
tisztázni kell. Ennek érdekében be kell szerezni a munkaképtelenséget, valamint a munkaügyi
központtal munkahelyteremtés érdekében történő rendszeres együttműködést bizonyító
okiratokat.
(2) Ha a rászorultság megítéléséhez szükséges, vizsgálni kell a kérelmező tartásra köteles
hozzátartozóinak vagyoni, jövedelmi viszonyait.
5. §
(1) A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a rendeletben
meghatározott mellékletek, igazolások csatolásával kell benyújtani.
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(2) A kérelmezőnek minden ellátási formánál a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett
jövedelmekről a folyósító szerv igazolását kell csatolni. A jövedelemszámításnál a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző három hónap, egyéb
jövedelmeknél egy év időtartamot kell figyelembe venni.
7
(3) A Közös Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kérelemben foglaltak
valódiságát helyszíni szemle, saját nyilvántartás és más hatóságok útján ellenőrizheti. Nem kell
környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a hivatal már bármely más
ügyben harminc napon belül vizsgálta.
(4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt. [Sztv. 9. §]8 Ennek elmulasztása a
folyósítás beszüntetését eredményezheti.
9
(5) A megállapított támogatásokat a Hivatal Közgazdasági Irodája folyósítja.
Hatáskörök
5
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6. §10
(1) A támogatásra való jogosultságról a polgármester és a képviselőtestület dönt az alábbiak
szerint:
a) A polgármester dönt:
aa) a temetési segélyről,
ab) a köztemetésről,
ac) átmeneti segélyről a különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi kár esetében),
ad) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról,
ae) az időskorúak járadékáról,
af) a rendszeres szociális segélyről.
b) A képviselőtestület dönt:
ba) a lakásfenntartási támogatásról,
bb) az átmeneti segélyről,
bc) a közgyógyellátásról,
bd) az ápolási díjról,
be) az étkeztetésről,
bf) a házi segítségnyújtásról,
bf) a családsegítésről,
bh) a felsőoktatási szociális ösztöndíj támogatásról.
(2)11 A megállapított időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt és az ápolási díjat
utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az
ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a
szorzata. [R. 1. § (2) – (3) bek.]
II. fejezet
A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli ellátásokra vonatkozó, az Sztv.-hez
kapcsolódó szabályok
Rendszeres szociális segély
7. §12
(1) A Képviselőtestület13 az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres
szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként határozza meg, hogy a
családsegítő szolgálattal működjön együtt és a Heves Megyei Munkaügyi Központtal,
működjön együtt. A Heves Megyei Munkaügyi Központ és a Képviselőtestület14 az
együttműködésről külön megállapodást köt. A családsegítő szolgálat a CsaládsegítőGyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó intézmény keretében működik.
(2) Az aktívkorú nem foglalkoztatott személynek akkor kell együttműködnie a családsegítő
szolgálattal, ha a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat erről rendelkezik és
megjelöli, hogy a (3) bekezdésben felsorolt együttműködési programok közül melyik típusú
programban köteles részt venni.
(3) Az együttműködési programok típusai:
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a) az egyéni képességeket fejlesztő,
b) az életmódot formáló csoportos foglalkozások,
c) tanácsadáson való részvétel,
d) munkavégzésre történő felkészítés.
(4) Az önkormányzat által szabályozott programban való részvételre kötelező jogerős
határozattal értesíteni kell a családsegítő szolgálatot. A program tartalmáról, a foglalkozások
helyéről, idejéről a családsegítő szolgálat írásban, legalább 5 nappal korábban értesíti a
részvételre kötelezettet. Egyidejűleg tájékoztatja a Képviselőtestületet18 is a programok
időpontjáról és tartalmáról.
(5) Az (3) bekezdés szerinti programok tartalmát a családsegítő szolgálat állítja össze és a
megfelelő szakemberekkel a megbízási szerződést megköti. A családsegítő szolgálat a
programfoglalkozásokról naplószerű nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:
a) foglakozások témáját,
b) kezdési és befejezési idejét,
c) az előadó nevét, beosztását,
d) a részvételre kötelezettek jelenléti ívét.
A családsegítő szolgálat a programokat követően haladéktalanul értesíti a Képviselőtestületet 20
a programon résztvevőkről, illetve az önhibájukból távolmaradókról.
(6) Az (5) bekezdés szerinti távolmaradás önhibáján kívüli távollétnek minősül a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 107. §-ában szabályozott esetekben, amikor a
munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
(7) E rendeletben szabályozott együttműködési kötelezettség megszegésének következménye
az, hogy a folyósított rendszeres szociális segélyt az Sztv. 37/B. § (1) bekezdés bb) pontja
alapján meg kell szüntetni.
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Lakásfenntartási támogatás
8. §23
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási
támogatást nyújt
a) az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív
lakásfenntartási támogatás),
b) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban:
helyi lakásfenntartási támogatás). [Sztv. 38. § (1) bek.]
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 25%-át meghaladja. [Sztv. 38. § (2) bek.]
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet követően az egy
16
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négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló
törvény — a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel — határozza meg. [Sztv. 38. § (3)
bek.]
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. [Sztv. 38. § (4) bek.]
(5) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 20%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50%-át,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás
elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem
kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
[Sztv. 38. § (6) bek.]
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM= 0,2 –

J – 0,5 NYM
x 0,1
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
[Sztv. 38. § (7) bek.]
(7) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. [Sztv. 38. § (8) bek.]
9. §
(1) A helyi lakásfenntartási támogatást a Képviselőtestület önálló ellátásként nyújtja.
(2) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra az jogosult
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és
b) a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető költségek:
a) lakbér vagy albérleti díj,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
c) közös költség,
d) csatorna használati díj,
e) a szemétszállítás költsége,
f) villanyáram, víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költsége.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségeket a kérelmezőnek számlával, illetve számlát
helyettesítő egyéb okirattal (szerződés, nyugta, átutalási bizonylat) kell igazolnia. A
rendszeresen teljesített kiadások esetén a kérelem benyújtását megelőző legalább 3 havi
befizetést igazoló számla (pénzintézeti igazolás) alapján kell az egy havi költséget
megállapítani. Több hónapra vagy évre egy összegben megfizetett költségek esetén az egy
hónapra jutó költséget kell figyelembe venni. Egyedi fűtés esetén a fűtési idényre megvásárolt
tüzelőanyag számláját kell benyújtani.
(5) A lakásfenntartás havi költségét csökkenteni kell a lakáshasznosításból származó havi
jövedelemmel.

(6) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A helyi lakásfenntartási
támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás összege: 2.500,- Ft / hó / jogosult. A megállapított helyi
lakásfenntartási támogatás folyósítása a kérelem benyújtását követő hónap első napjától
esedékes.
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év során bármikor benyújtható. A helyi
lakásfenntartási támogatás igénylése kizárólag a Közös Polgármesteri Hivatalban beszerezhető,
erre a célra rendszeresített – e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott –
formanyomtatványon történhet.
Átmeneti segély
10. §24
(1) Átmeneti segély nyújtható a 3. §-ában meghatározott feltételek esetén annak a
kérelmezőnek, akinek rendkívüli élethelyzete, körülményei, kiadásai ezt indokolják.
(2) Átmeneti segély vissza nem térítendő összeg formájában és kamatmentes kölcsön
formájában nyújtható.
11. §
Átmeneti segély nyújtható az alábbiak esetekben:
a) sorkatonai szolgálatra bevonuló családos fiatalnak, ha nincs munkáltatója,
b) felsőoktatási, középiskolai, általános iskolai és óvodai beiskolázás elősegítéséhez,
c) pályakezdő, elhelyezkedni nem tudó fiatalnak,
d) tartós betegség, kórházi kezelés miatti jövedelem kiesésnél,
e) munkanélküli, jövedelemmel nem rendelkezőknél,
f) önálló, ellátással nem rendelkező, egyedülélő idős személynek,
g) aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról, önhibáján kívül egyéb okból nem tud
gondoskodni.
12. §
(1) A segély egyszeri összege az 5.000.-Ft-ot nem haladhatja meg.
(2) Támogatás évente legfeljebb két esetben nyújtható és lehetőleg természetben, kivételes
esetben készpénz formájában adható ki.
(3) Átmeneti segély nyújtható különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi kár), melynek
egyszeri mértéke a 15.000.-Ft-ot nem haladhatja meg.
13. §
(1) Kamatmentes kölcsön nyújtható az alábbi esetekben:
a) nyugdíjba-vonulást követő időszakra, az ellátás folyósításáig,
b) munkaviszony megszűnése esetén a felmondási időre eső összeg, illetve a végkielégítés
kézhezvételének napjáig,
c) családi pótlék, árvaellátás folyósításáig,
d) közműbekötés esetén az önerős befizetésre.
(2) A kamatmentes kölcsön összegét, visszafizetése időpontját, a támogatott anyagi és szociális
helyzetéhez mérten kell megállapítani.
(3) A kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg az
- az (1) bekezdés a), b), c) pontja esetén a 10.000 Ft-ot,
24

A 10. – 13. §-ok számozását módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.

- az (1) bekezdés d) pontja esetén a 20.000 Ft-ot.
(4) A kölcsönszerződést a kedvezményezettel a polgármester köti meg.
(5) Amennyiben az élethelyzet romlása következtében a kölcsön visszafizetése nem
valószínűsíthető, úgy annak hátralékos része átmeneti segélyre változtatható a rendelet egyéb
feltételei szerint.
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
14. §

25

(1) A Képviselőtestület26 az Oktatási Minisztériummal együttműködve a hátrányos helyzetű
szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére ösztöndíj támogatást nyújt. Hátrányos helyzetű szociálisan rászorultnak minősül az a
tanulmányokat kezdő és folytató fiatal, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
27
(2) Az ösztöndíj elbírálásának további szempontjai: a pályázó
a) árva vagy félárva,
b) családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
c) gyermeket nevel,
d) egyedül neveli gyermekét,
e) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő
beteg vagy rokkant van,
f) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
g) lakóhelyén kívüli intézményben tanul,
h) nem részesül kollégiumi ellátásban.
(3) A Képviselőtestület28 a támogatás összegét 3.000,- Ft / hallgató / hó összegben állapítja meg.
15. §

29

(1) Az ösztöndíjat pályázati eljárás keretében lehet igénybe venni.
30
(2) A pályázatokat a Hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani a pályázati
hirdetményben megjelölt időpontig.
31
(3) A pályázati hirdetményt a Hivatal a helyi televízió képújság csatornáján és a
Képviselőtestület32 hirdetőtábláján jelenteti meg.
(4) A pályázatokat a Képviselőtestület a pályázati határidőt követő 15 napon belül bírálja el, a
bírálati lap kitöltésével, melyet a polgármester ír alá. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
(5) A Képviselőtestület döntéséről a pályázókat a jegyző írásban értesíti a döntést követő 5
napon belül.
(6) A nem nyert pályázók részére a jegyző köteles a pályázathoz csatolt iratokat visszaküldeni
az értesítéssel egyidejűleg.
33
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Kiegészítette az 1/2001. (I. 17.) rendelet. Hatályos 2001. I. 18-tól, de rendelkezéseit 2001. január 1-től kell
alkalmazni. Számozását módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
26
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
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Módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
28
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
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Kiegészítette a 1/2001. (I. 17.) rendelet. Hatályos: 2001. I. 18-tól, de rendelkezéseit 2001. január 1-től kell
alkalmazni. Számozását módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
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Módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
31
Módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
32
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
33
Módosította a 13/2002. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2002. szeptember 3-tól.
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(7) A megítélt ösztöndíjat a támogatott pályázó számlájára történő utalás érdekében a Hivatal
Közgazdasági irodája utalja az Oktatási Minisztérium által megjelölt helyre.
Közgyógyellátás
16. §
(1) A Képviselőtestület36 a közgyógyellátásra való jogosultság további feltételeit az alábbiak
szerint szabályozza:
a) nem jogosult közgyógyellátásra az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén
a 250 %-át.
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme eléri vagy meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át, akkor jogosult
közgyógyellátásra, ha az igazolt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 30 %-át.
c) az a) pontban szabályozott kizáró feltételre tekintet nélkül közgyógyellátásra jogosultak az
alábbi segédeszközt használók, valamint betegségben szenvedők:
ca) koruk vagy egészségi állapotuk miatt állandóan ágyban fekvők,
cb) lábszárfekélyben és inkontinenciában szenvedők,
cc) vakok és süketek,
cd) kerekesszéket, végtag és emlőprotézist használók.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alá eső igénylők akkor is jogosultak közgyógy ellátásra, ha
az egy főre eső jövedelmük az ott meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb az irányadó
öregségi nyugdíjminimum 5 %-ával haladja meg.
(3) A közgyógyellátási igazolványra jogosultság megállapításnak alapja a háziorvos által
kiállított igazolás, melynek tartalmaznia kell a gyógyszerek átlagos havi költségét, valamint azt
a tényt is, hogy a gyógyszerfogyasztás rendszeres és legalább egy évig a használat szükséges.
(4) A Hivatal évente egyezteti a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral az (1)-(3) bekezdés
alapján kiadott igazolvánnyal ellátottak adatait. Az alanyi jogon közgyógyellátásra
jogosultaknál a közgyógy igazolvány kiállítása okának fennállását a Nyugdíjfolyósító
Igazgatósággal az általa megküldött névsor alapján évente ellenőrzi. Az egyeztetés eredményét
a kapott jegyzék mindkét példányán rögzíti, egy példányát az érdekelt szerveknek meg kell
küldeni. Az igazolvány kiállítás okának megszűnése esetén azt vissza kell vonni.
35

37

38

Temetési segély
17. §39
(1) Temetési segélyre az a kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy főre számított
családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át.
(2) A temetési segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10
százaléka, de legalább 6.000,- Ft. Amennyiben a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti, a segély elérheti a helyben szokásos legolcsóbb
34

Módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
Módosította a 3/2000. (III. 13.) rendelet. Hatályos: 2000. április 1-től.
36
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
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Kiegészítette a 8/2002. (VI.26.) rendelet. Hatályos 2002. június 27-től, de rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekre is alkalmazni kell.
38
Módosította a 3/2000. (III. 13.) rendelet. Hatályos: 2000. április 1-től.
39
Módosította a 16/2003.(XII.9.) rendelet. Hatályos: 2003. XII. 10-től.
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temetés költségének teljes összegét.
(3) A temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását akkor
veszélyezteti, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át.
(4) A temetési segély megállapításának feltétele az eredeti temetési számlák és az eredeti halotti
anyakönyvi kivonat becsatolása.
Köztemetés40
17/A. §
A polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – köteles
gondoskodni a településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ápolási díj
18. §

41

(1) A Képviselőtestület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi és megfelel ezen rendelet 3. §-ában
meghatározott feltételeknek.
(2)43 Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra nem jogosult a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény
tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali hallgatója kivéve, ha
aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem
haladja meg, vagy
ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási
intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
vagy
ac) a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó
szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével
valósítható meg.
b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj
folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony
alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,
c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója,
hallgatója,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a
napi 4 órát meghaladja.
42
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Az intézményt beiktatta a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
Módosította az 1/2002. (I. 29.) rendelet. Hatályos: 2002. január 30-tól.
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Módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
43
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
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e) a közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül. [Sztv. 42. §
(1) bek. a) – e) pont]
(3) Az ápolási díj megállapítása határozatlan időre történik.
45
(4) A megállapított ápolási díj összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80 %-a.
(5) Az ápolási díjban részesülőt évente ellenőrizni kell. Meg kell szüntetni a folyósítást,
amennyiben az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, az ápoló a
kötelezettségét nem teljesíti, az ápolt személy meghal, a (2) bekezdésben megjelölt
jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(6) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő harmadik
hónap első napjával kell megszüntetni.
(7) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról,
hogy az ápolt tartósan beteg a szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga
ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul. A háziorvos az
igazolását az Országos Orvosszakértői Intézet I. fokú orvosi bizottságának szakvéleménye, vagy
a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, illetőleg a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény
vagy a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás
alapján állítja ki. [Sztv. 43. § (2) bek.]46
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
19. §
A személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi alapellátási formák:
a) az étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
20. §48
47

(1) A családsegítés ingyenes.
(2) Étkeztetés, házi segítségnyújtás által nyújtott ellátások esetén a térítési díj alapja a 29/1993.
(II. 17.) Korm. rendeletben meghatározott önköltség.
(3) Térítési díj fizetésére nem kötelezhető az ellátásra jogosult, ha:
a) rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezik,
b) készpénz és ingatlan vagyona nincs,
c) tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
(4) Személyi térítési díj kedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító
gyermekintézmény vezetőjétől jövedelem csökkenést igazoló iratokkal alátámasztott
kérelemmel lehet igényelni.
(5) Csökkenthető, illetve elengedhető a térítési díj étkeztetésben, házi segítségnyújtásban
részesülőnél abban az esetben, ha az ellátott egy főre jutó havi nettó jövedelme 3 hónapot
meghaladó időn keresztül jelentős mértékben csökken.
21. §49
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Kiegészítette a 8/2003.(IX.2.) Ör. rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
Módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
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Az utolsó mondatot módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
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Számozását módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
48
Számozását és rendelkezéseit módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
49
Számozását módosította a 8/2003. (IX. 2.) rendelet. Hatályos: 2003. IX. 3-tól.
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E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Erdőkövesd, 1993. augusztus 24.
Sály László s.k.
polgármester

Dr. Gyula Zoltán s.k.
jegyző

1. számú melléklet a 4/1993. (VIII. 24.) rendelethez50

Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes
Társult Képviselőtestületének Közös Polgármesteri Hivatala
3250 Kisfüzes, Szabadság tér 1. tel./fax: (36) 568-036
KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. A KÉRELMEZŐ ADATAI
1. Név: ____________________________________________________________________
2. Leánykori név: ___________________________________________________________
3. Születési hely, születési idő: _________________________________________________
4. Anyja neve: ______________________________________________________________
5. Bejelentett lakóhelye: ______________________________________________________

50

Módosította a 9/2004. (V. 26.) rendelet. Hatályos: 2004. június 1-től.

6. Bejelentett tartózkodási helye (ha van): _______________________________________
7. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: _____ fő
Közös háztartásban élők
neve

Szül. idő, hely

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
II. A LAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK:
1. A lakás címe:
___________________________________________________________________________
2. A lakás helyrajzi száma: _____________
3. A kérelmező lakáshasználati jogcíme: (Kérjük a megfelelőt húzza alá!)
tulajdonos

bérlő

albérlő

haszonélvező

egyéb: ___________________________

4. A lakás teljes alapterülete: ________ m2
5. Van-e a lakás hasznosításából származó jövedelme?

IGEN

NEM

5.1. IGEN válasz esetén a lakás hasznosításából származó jövedelem havi átlaga:
____________Ft
III. A LAKÁS FENNTARTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI
Kérjük figyelmesen olvassa el a kérelemhez mellékelt útmutatót!)

MEGNEVEZÉS

Lakbér (bérleti, albérleti díj)
Lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztő részlete
Csatornahasználati díj
Szemétszállítás díja
Közös költség

A kérelem beadását megelőző
1.
2.
3.
hónapban
hónapban
hónapban
teljesített
teljesített
teljesített
kiadás (Ft) kiadás (Ft) kiadás (Ft)

Az 1-3.
hónap
költségeine
k átlaga
(Ft)

Áramdíj
Vízdíj
Gázdíj
Tüzelőanyag (fa, szén, olaj)
költsége

IV. JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Jövedelmi adatok (Ft-ban)
A jövedelmek típusai
1.

Kérelmező
jövedelme

7.1

7.2.

Közeli hozzátartozók jövedelme
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

Összesen

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3.

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából származó jövedelem

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
5. támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj stb.)
4.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék,
6.
rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló
támogatások stb.)
7.

Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem
8.
kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíj-járulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
A család havi nettó jövedelme összesen
13.
[9-(10+11+12)]

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a főközségi, a megyei APEH útján
ellenőrizheti.
A kérelmemhez csatolom a lakás fenntartásának igazolásához szükséges számlákat, illetve azt helyettesítő egyéb okiratokat, valamint a jövedelem
igazolására szolgáló iratokat.
A leírtak alapján kérem, hogy kérelmemet bírálják el!
________________________________
Dátum: ______________________________
________________________________
az ellátást igénylő, vagy törvényes
________________________________
képviselőjének aláírása
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A lakásfenntartási támogatás igényléséhez
A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási
támogatást nyújt
a) az 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban:
normatív lakásfenntartási támogatás),
b) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban:
helyi lakásfenntartási támogatás).
Normatív lakásfenntartási támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 25%-át meghaladja. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft.
A 2004. évet követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves
központi költségvetésről szóló törvény — a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel —
határozza meg. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 20%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50%-át,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás
elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem
kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
Helyi lakásfenntartási támogatás
A helyi lakásfenntartási támogatást a Képviselőtestület önálló ellátásként nyújtja. Az önálló
ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra az jogosult
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és
b) a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.
A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető költségek:
a) lakbér vagy albérleti díj,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
c) közös költség,
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d) csatorna használati díj,
e) a szemétszállítás költsége,
f) villanyáram, víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költsége.
A költségeket a kérelmezőnek számlával, illetve számlát helyettesítő egyéb okirattal (szerződés,
nyugta, átutalási bizonylat) kell igazolnia. A rendszeresen teljesített kiadások esetén a kérelem
benyújtását megelőző legalább 3 havi befizetést igazoló számla (pénzintézeti igazolás) alapján
kell az egy havi költséget megállapítani. Több hónapra vagy évre egy összegben megfizetett
költségek esetén az egy hónapra jutó költséget kell figyelembe venni. Egyedi fűtés esetén a
fűtési idényre megvásárolt tüzelőanyag számláját kell benyújtani.
A lakásfenntartás havi költségét csökkenteni kell a lakáshasznosításból származó havi
jövedelemmel. A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A helyi
lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. A helyi lakásfenntartási
támogatás összege: 2.500,- Ft / hó / jogosult. A megállapított helyi lakásfenntartási támogatás
folyósítása a kérelem benyújtását követő hónap első napjától esedékes.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. A
lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmet évente meg kell újítani.
I. A KÉRELMEZŐ ADATAI
I. 1.- 4. A kérelmezőre vonatkozó adatokat kell értelemszerűen beírni. A lakásfenntartási
támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
I. 5.-6. Bejelentett lakóhely és tartózkodási hely címeként a személyi igazolványban, vagy a
lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakóhely címét kell feltüntetni.
I.7. A kérelem benyújtásakor az I. 5.-6. pontok szerint bejelentett, egy háztartásban élő
személyeket kell feltüntetni.
II. A LAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
II. 1.-2. A lakásra vonatkozó adatokat – cím, helyrajzi szám – kell értelemszerűen beírni.
II. 3. A kérelmező lakáshasználati jogcímét kell aláhúzni.
II. 4. A lakás ingatlan-nyilvántartás szerinti – a tulajdoni lappal egyező – teljes alapterületét
kell m2-ben beírni.
II. 5.1. A lakás hasznosításából származó – bérleti, albérleti díj, stb. – jövedelmet kell beírni.
III. A LAKÁS FENNTARTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI
A kérelem benyújtását megelőző három hónapban teljesített kiadások összegét és ezek átlagát
kell szerepeltetni. A táblázatban szereplő kiadásokat értelemszerűen kell kitölteni. Több
hónapra vagy évre egy összegben megfizetett költségek esetén (pl. éves díj) az egy hónapra jutó
költséget kell figyelembe venni, és ezt az összeget kell a hónapokhoz beírni. A költségeket a
kérelmezőnek számlával, vagy azt helyettesítő egyéb okirattal (pl.: szerződés, nyugta, átutalási
bizonylat, pénzintézeti igazolás stb.) kell igazolnia, ennek hiányában az költségként nem
fogadható el. Egyedi fűtés esetén a fűtési idényre előre megvásárolt tüzelőanyag (fa, szén, olaj)
számláját kell benyújtani.
IV. JÖVEDELEMNYILATKOZAT
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V. 1., 4.-5. jövedelemtípusok kitöltése értelemszerű.
V. 2.-3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző
három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. Az V. 2.-3. jövedelemtípusba tartozó
jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó
bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy
annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a
jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. A havi családi összjövedelem megállapításánál az I.7.
pontban felsorolt közös háztartásban élő személyek jövedelmét kell összeadni. A
jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a vele közös háztartásban élő érintetteknek is alá
kell írniuk. Ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő nem cselekvőképes, helyette a
törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

