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SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2015.(II.12.) 

önkormányzati rendelete 

a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról 

 

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 26 §-

a; 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremetése és megőrzése érdekében 

meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

2.§  (1) A rendelet hatálya kiterjed Szászberek község közigazgatási területén élő 

a.) magyar állampolgárokra 

b.) bevándoroltakra és letelepedettekre 

c.) hontalanokra 

d.) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre 

(2) E rendelet hatálya a Sztv. 7. § (1) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

(3) E rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3. § (3) bekezdésében meghatározottakra is.  

 

Hatásköri és eljárási szabályok 

 

3.§ Szászberek Községi Önkormányzat az arra jogosult részére az alábbi pénzbeli és 

természetbeni, továbbá személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: 

a.)1 települési támogatás: - ezen belül: 

    aa.) rendkívüli települési támogatás 

    ab.) temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 

    ac.) lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás 

    ad.) tanévkezdési települési támogatás 

                                                             
1 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27l 
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ae.) újszülöttek települési támogatása 

af.) egyéb települési támogatás 

b.) köztemetés 

c.) étkeztetés 

d.) házi segítségnyújtás 

e.) családsegítés 

f.) jelző rendszeres házi segítségnyújtás 

 

4.§ (1) A 3.§-ban meghatározott ellátások közül a képviselő-testület hatáskörébe tartozik 

a.) a települési támogatások közül a rendkívüli települési támogatással, a lakhatási 

költségekhez nyújtott támogatással, és az egyéb települési támogatással kapcsolatos 

valamennyi döntés 

b.) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások tekintetében a részletfizetés 

engedélyezése, a tarozás részbeni vagy teljes elengedése 

(2) A 3. § ab.) pontjában meghatározott temetési költségek viseléséhez nyújtott települési 

támogatás, valamint a 3. § b.) pontjában meghatározott köztemetés elrendelése ügyekben – 

átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult eljárni.  

(3) A 3. § c.)-f.) pontjában meghatározott személyes gondoskodás igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról -  tekintettel arra, hogy ezen ellátások társulás útján biztosítottak- 

Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete rendelkezik. 

 

5.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli vagy természetbeni ellátások kérelemre vagy 

hivatalból nyújthatók. A kérelmeket a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szászbereki Kirendeltségéhez kell benyújtani, az e rendeletben meghatározott 

formanyomtatványok igénybevételével. 

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy 

családja vagyoni, jövedelmi  viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Az igazolható 

jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk 

jövedelmi helyzetükről. 

(3) Halaszthatatlan esetben a kérelmező a szükséges igazolásokat utólag, a kérelem elbírálását 

követően is benyújthatja. 

 

6.§ A szociális ellátások iránti kérelemhez benyújtott igazolások tartalmát a jegyző az 

alábbiak szerint ellenőrizheti:  

a.) megkeresheti az illetékes adóhatóságot 

b.) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót 

c.) elrendelheti környezettanulmány készítését 

 

A támogatások folyósítása 

 

7.§ A szociális hatáskört gyakorló szerv által odaítélt szociális támogatások folyósításáról a 

Besenyszögi Közös Önkormányzat Hivatal Szászbereki Kirendeltsége gondoskodik az 

alábbiak szerint: 

a.) a folyamatos, havi rendszerességű szociális ellátásokat utólag minden hó 5. napjáig kell 
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kifizetni elsősorban a jogosult számlájára történő utalással. 

b.) az estenkénti szociális ellátások pénztárból történő kifizetéséről az illetékes ügyintéző 

gondoskodik a döntést követő 5 napon belül. 

   

II. FEJEZET 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 

Az önkormányzat által nyújtott települési támogatás formái 

 

8.§2 Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az arra jogosult részére pénzbeli 

vagy természetbeni ellátásként települési támogatást nyújt. 

A települési támogatás formái: 

a.) rendkívüli települési támogatás 

b.) temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 

c.) lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás 

d.) tanévkezdési települési támogatás 

e.) újszülöttek települési támogatása 

f.) egyéb települési támogatás 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

9.§ (1) A képviselő-testület a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az e 

rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt. 

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, 

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,mert: 

a.) krónikus, hosszan tartó betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése keletkezett 

b.) elemi kár érte, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett 

c.) nagyobb összegű váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud 

kiegyenlíteni 

d.) nyugdíj vagy más jellegű ellátásnak megállapítása és folyósítása elhúzódik 

(3)3 A (2) bekezdésben foglalt valamely feltétel fennállása esetén a támogatás akkor ítélhető 

meg, ha a kérelmező illetve családja jövedelmi viszonyait tekintve az egy főre számított havi 

családi jövedelem nem haladja meg: 

a.) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 

b.) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 

 

10.§ Különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal 

jövedelmére tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásban részesíthető, különösen: 

a.) hirtelen betegség, egészségromlás, kórházi kezelés esetén vagy 

b.) elemi kár bekövetkezése esetén 

                                                             
2 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
3 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
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11.§ (1) Rendkívüli és halaszthatatlan esetben- ha  a kérelmező életkörülményei az azonnali 

segítséget indokolják – a rendkívüli települési támogatás az e rendeletben foglalt bizonyítási, 

döntés előkészítési eljárás nélkül, a kérelmező nyilatkozata alapján is kiutalható. Ilyen esetben 

a szociális ügyekkel foglalkozó köztisztviselő a határozathozatalt követő 3 napon belül 

helyszíni ellenőrzést végezhet a nyilatkozat valódiságáról. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás megállapítása a 

polgármester hatáskörébe tartozik. 

 

A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 

 

12.§ A temetési költségek viseléséhez települési támogatás nyújtható azon kérelmezőnek, aki a 

meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 

vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan,de a temetési költségek viselése saját, illetve 

családja létfenntartását veszélyezteti.  

 

13.§ (1) A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás azon kérelmező részére 

állapítható meg, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg. 

(2) Nem állapítható meg a temetési költségek viseléséhez települési támogatás azon 

személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési 

hozzájárulásban részesül. 

 

14.§ A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez 

mellékelni kell: 

a.) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát 

b.) amennyiben a haláleset nem Szászberek községben történt, az elhunyt halotti anyakönyvi 

kivonatát 

15.§4 A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás összege – figyelemmel a 

helyben szokásos temetési költségekre- egységesen: 30.000,- Ft 

 

A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás 

 

16.§ (1) A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló 

háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

(2)5 A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

(3)-(4)6 

                                                             
4 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
5 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
6 Hatályon kívül helyezte az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. 
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17.§7 (1) A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatást az erre a célra rendszeresített 

– az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kérelem nyomtatvány benyújtásával 

kell igényelni.  

(2) A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.  

 

18.§ (1)8 A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás havi rendszerességgel 

folyósított ellátás, amelynek havi összege: 3.500,- Ft. 

(2) A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, és 

határozott időtartamra, egy évre megállapított.  

 

19.§ (1) A lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül élő személyek és háztartások számától. 

(2) Nem részesülhet a lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatásban az a kérelmező 

lakásfenntartási támogatást még folyósítják.  

 

Tanévkezdési  támogatás9 

 

20/A.§ (1)10 A képviselő-testület - amennyiben az önkormányzat éves költségvetésben a 

szociális kiadásokra fordítható kerete lehetővé teszi – pénzbeli tanévkezdési települési 

támogatást nyújthat  mindazon általános és középiskolai tanulók részére, akik Szászberek 

község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, és családjukban 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének ötszörösét.  

(2) A tanévkezdési települési támogatás gyermekenkénti összegéről – a rendelkezésre álló 

forrás ismeretében – a képviselő-testület külön határozattal dönt.  

(3) A tanévkezdési települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. számú mellékletében 

meghatározott formanyomtatványon minden év szeptember 30. napjáig lehet benyújtani, mely 

határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell a középiskola által kiállított 

iskolalátogatási bizonyítványt, valamint ha az általános iskolai tanulmányait a gyermek nem a 

szászbereki intézményben végzi, úgy az általános iskola által kiállított iskolalátogatási 

bizonyítványt is. 

(4) A tanévkezdési települési támogatással kapcsolatos hatásköröket - átruházott jogkörben -   

a polgármester gyakorolja. 

 

Újszülöttek települési támogatása11 

 

20/B. § (1) Szászberek Községi Önkormányzat a gyermek születésével járó anyagi kiadások 

enyhítésére a gyermek születését követően újszülöttek települési támogatását nyújtja azon – a 

gyermeket a saját háztartásában nevelő törvényes képviselő – kérelmező részére, akinél az egy 

                                                             
7 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
8 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
9 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
10 Módosította a 10/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. augusztus 10. 
11 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
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főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

ötszörösét. 

(2) A támogatás további feltétele, hogy a szülők valamelyike a szülés időpontjában, a 

megszületett gyermek pedig születése időpontjától kezdődően Szászberek községben 

bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezzen. 

(3) A támogatás összege gyermekenként 40.000,-Ft. 

(4) A támogatást a gyermek törvényes képviselője, az e rendelet 4. sz. mellékletében 

meghatározott formanyomtatványon igényelheti a gyermek születését követő 6 hónapon belül. 

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.  

(5) A támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 

(6) Az újszülöttek települési támogatásáról – egyedi határozattal – a polgármester dönt. 

 

Egyéb települési támogatás12 

 

20/C. §(1) Az önkormányzat a településen élő idős állampolgárok és a 14 éven aluli 

gyermekek részére – jövedelmükre tekintet nélkül - évente egyszer ünnepi alkalommal egyéb 

települési támogatásként ajándékcsomagot vagy vásárlási utalványt ajándékozhat. 

(2) Az egyéb települési támogatásra felhasználható összegről – a rendelkezésre álló forrás 

ismeretében – a képviselő-testület külön határozattal dönt.  

(3) Az egyéb települési támogatással kapcsolat hatásköröket – átruházott jogkörben – a 

polgármester gyakorolja.  

 

III. FEJEZET 

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

 

Természetbeni települési támogatás 

 

21.§ (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás 

formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást 

megállapítható határozatban kell rendelkezni. 

(2) A természetbeni települési támogatás formái: 
a.) közüzemi díjak átvállalása 

b.) tartós élelmiszer vásárlás 

c.) személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátás térítési díjának 

átvállalása 

d.) tüzelő vásárlás 

e.) egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó költségek, díjak átvállalása 

 

21/A. §13  

 

 

 

 

                                                             
12 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 
13 Hatályon kívül helyezte a 10/2017.(VIII.10.) önkormányzati rendelet.  
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Köztemetés 

 

22.§ A köztemetés – mint természetbeni szociális ellátás – elrendelése ügyekben a polgármester 

az Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint köteles eljárni. 

 

IV. FEJEZET 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 

23.§14 Szászberek Községi Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a 

házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Egyesített Szociális Intézménye (5000 Szolnok, Kaán K. u. 20.), míg a családsegítést 

és a gyermekjóléti szolgáltatást a Szolnok Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató 

Besenyszögi Központja (5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.) keretein belül biztosítja.   

 

V.FEJEZET 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

24.§ A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18. §-ában meghatározott nyilvántartást vezet. 

25.§ Az e rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtása elősegítése tárgyában kiadott rendeletekben 

meghatározott szabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

26.§ (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Szászberek Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 13/2013. 

(XII. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  

 

Kelt: Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-i ülésén. 

 

     Alapi József       Munkácsi György 

     polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2015. február 12. napján kihirdetésre került. 

 

         Munkácsi György 

                                                       jegyző 

                                                             
14 Módosította az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2016. január 27. 


