
Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. 

FEJEZET 

 

 Általános Rendelkezés 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki, 

amennyiben Sajópálfala közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási 

hellyel rendelkeznek. 

 

 

2. Eljárási rendelkezések 

 

2. §  A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület 

által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 

 

3. § (1) A települési támogatás iránti kérelem a rendelet 1. mellékletében meghatározott 

formanyomtatványon az Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: 

Hivatal) terjeszthető elő. 

 (2) A települési támogatás iránti kérelemhez az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése 

alapján számított jövedelem alátámasztására jövedelemigazolást kell mellékelni, amely 

fénymásolatban is becsatolható.  

 (3) Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból származó 

jövedelem esetén adóbevallással már lezárt időszakra vonatkozóan az adóhatóság által 

kiállított jövedelemigazolást, egyéb esetben könyvelő által aláírt jövedelemigazolást, ennek 

hiányában a kiállító által aláírt jövedelemigazolást kell csatolni.  

 (4) A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell 

a) az 5.§(1) bekezdés esetében a háziorvos által a gyógyszerszükségletről 

kiállított igazolás alapján kiadott gyógyszertári igazolást, 

b) az 5. § (2) bekezdése esetében a háziorvos vagy kezelőorvos igazolását a 

hozzátartozók ápolási, gondozási szükségletéről, 

c) az 5. §.(3) bekezdése esetében a temetési számlát 

d) az 5.§ (4) bekezdése esetében a többletkiadásokra vonatkozó igazolást 

 

 

 



4. § (1) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Hivatal pénzügyi 

csoportja által történik az alábbiak szerint: 

a) a havi rendszerességgel folyósított támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig, 

b) az esetenként megállapított ellátásokat a döntést követő 8 napon belül. 

(2) A támogatások kifizetése – az ügyfél kérése szerint- történhet házipénztárból, vagy 

lakossági folyószámlára való átutalással. 

(3)A települési támogatás kifizetésére legkésőbb a megállapítást követő 15 napon belül 

kerül sor. 

 

II. Fejezet 

 

II. 

A települési támogatás formái 

 

 5.§ A polgármester települési támogatásban részesíti gyógyszer-kiadások viseléséhez azt a 

kérelmezőt, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.625-Ft) egyedül élő estén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%.-át, (100.275-Ft) és a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

20 %-át eléri. (5.730 -Ft). A támogatás egy év időtartamra állapítható meg. 

 
6.§ A polgármester települési támogatásban részesíti 

1) 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozóját ápoló, gondozó kérelmezőt, aki 

tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és akinek az egy főre számított havi 

családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét, egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 

%-át. (71.625Ft).  

(2) Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését házi segítségnyújtás 

keretében ellenőrzik, melynek során a házi szociális gondozó ellenőrzi, hogy az ápolt 

személy 

a) által lakott lakás (helyiség) megfelelően tisztántartott, fűtése biztosított, 

b) élelmezése napi rendszerességgel biztosított, 

c) az egészségi állapotának megfelelő orvosi ellátást megkapja-e, gyógyszerei 

biztosítottak. 

d) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az ápolást végző 

személy fenti kötelezettségeit nem teljesíti, intézkedni kell az ápolt személy 

intézményi gondozásba vétele iránt, egyidejűleg kezdeményezni a jogosultság 

megszüntetését. 

(3) A (1-2) bekezdés szempontjából tartósan betegnek számít az, aki megfelel a 

családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4.§ fa, fb pontjában 

előírtaknak. 

 

7.§ Temetési támogatás: A polgármester települési támogatásban részesíti – a temetést 

követő 30 napon belül - azt a személyt, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. 

 

8.§. Újszülött támogatást állapít meg minden újszülött sajópálfalai gyermek részére. A 

támogatás kifizetésének feltétele a születési anyakönyvi kivonat, valamint lakcímkártya 

bemutatása.   

 

 



9.§ Fiatal házasok támogatása: Vissza nem térítendő támogatásban részesít minden fiatal 

házaspárt, akik közül legalább a feleség vagy a férj sajópálfalai lakos. 

 

10.§ Első lakáshoz jutók támogatása: A fiatal házasok segítése érdekében első lakáshoz 

jutók támogatását állapít meg azon kérelmezők részére, akik lakást vásárolnak, vagy építenek 

Sajópálfalán. 

 

Feltételei:  

(1) A támogatás csak olyan igénylő részére nyújtható, akinek az önkormányzattal 

szemben semminemű tartozása nem áll fenn. 

 

(2) Lakás építés esetén : a jogerős építési engedély alapján a lakóház alapozási és lábazati 

munkálatainak megléte. 

 

(3) Lakás vásárlás esetén : érvényes adás-vételi szerződéssel rendelkezik és tulajdon 

jogának az illetékes földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzését a támogatási összeg 

felvételét követő három hónapon belül tulajdoni lappal igazolja a Sajópálfalai 

Önkormányzat  felé.  

 

E rendeletben foglalt feltételek alapján, helyi támogatás vehető igénybe, melyet az 

önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában nyújt. 

 

(4) A támogatást igénylő köteles továbbá  

a./ lakás vásárlás esetén a megvásárolandó lakás hiteles tulajdoni lapját és az ügyvéd 

által ellenjegyzett adás-vételi szerződés egy példányát, 

b./ építkezés esetén az építési telek tulajdonjogát hiteles tulajdoni lapját vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett adás-vételi szerződést, továbbá jogerős építési engedélyt becsatolni.  

 

(5) A feltételek fennállásának igazolására az alábbi dokumentumok fogadhatóak el: 

a./ személyi adatok igazolására:  személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, születési 

és házassági anyakönyvi kivonat, házasság megszüntetését kimondó bírósági ítélet, 

vagy az okmányiroda igazolása, 

b./ munkahely igazolása: munkáltatói igazolás a munkaviszony fennállásáról, vagy 

vállalkozói engedély másolata, 

c./ lakásépítés esetén a használatba vételi engedély kiadásától számított 

d./ Vissza kell fizetni a támogatást és a már megkötött támogatási szerződést azonnali 

hatállyal fel kell mondani, ha a támogatott 

- a támogatási igény elbírálásához hamis vagy valótlan tartalmú tényt, adatot 

közöl, 

- a nyújtott támogatást nem az engedélyezett célra használja fel, 

- az építkezés meghiúsul,  

e./ A támogatás visszavonása esetén a kifizetett támogatás összegét az igénybevétel 

napjától felmerült késedelmi kamattal növelten egy összegben kell visszafizetni. 

 

A támogatás iránt benyújtott kérelmet a Polgármester bírálja el.  

 

11.§ A képviselő-testület beiskolázási támogatást nyújt az általános iskolában tanuló-, a 

közép és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók 

részére. A kérelem benyújtása formanyomtatványon történik, (a nyomtatvány a Polgármesteri 

Hivatalban beszerezhető) melyet 2016. szeptember 20-ig lehet leadni. A kérelemhez 



mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, valamint a család jövedelmi helyzetére 

vonatkozó igazolásokat. Az általános- közép, valamint felső oktatási iskolába járó tanulók 

részére nyújtott támogatás mértékéről a képviselő-testület külön határozattal dönt. 

 

 

III. 

Rendkívüli települési támogatás 

 

12. § A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt - elsősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben - akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja 

meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át ( 71.625 - Ft), egyedül 

élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. (100.275.-Ft) 

 

13. § Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti katasztrófára hivatkozással igényli a 

rendkívüli települési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni. 

 

 

IV. 

A települési támogatás összege 
 

14.§ A települési támogatás összege  

a) az 5.§ - 6. § esetében havi 5000,- Ft 

b) a 7 § esetében 40.000,- Ft 

c) a 8.§ esetében 50.000,- Ft 

d) a 9. § esetében 50.000,- Ft  

e.) a 10 § esetében egyszeri vissza nem térítendő  támogatást nyújt 100.000,- Ft 

összegben.  

f.) a 12 § esetében a megállapított rendkívüli települési támogatás alkalmanként nem 

lehet kevesebb, mint 5.000,-Ft. 

 

 

V. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: ellátások) formái: 

1.Szociális alapszolgáltatások: 

a) szociális étkeztetés 

 

2.Gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 

 

15.§ (1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

e) szenvedélybetegségük, vagy 



f) hajléktalanságuk  

miatt. 

 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmányával 

igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. 

 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a 

háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen 

gondoskodni nem tud. 

 

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági 

támogatásban részesül és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint 

igazolja. 

 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 

képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a pszichiáter vagy neurológus 

szakvéleménnyel kell igazolni. 

 

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint 

– bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a 

hajléktalan szállás. 

 

 

VI. 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

16.§. (1) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani az erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon, aki dönt az ellátás megállapításáról, megszüntetéséről és 

személyi térítési díj összegéről. 

 

(2) A kérelemhez mellékelni kell –az igényelt ellátási formának megfelelő- az intézmény 

házirendjében meghatározott mellékleteket és e rendelet 8.§(2)-(6) bekezdéseiben 

meghatározott dokumentumokat. 

 

(3)Az intézményvezető egyszerűsített előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálat alapján 

dönt a kérelemről. 

 

(4) Rendkívüli élethelyzetben, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét 

veszélyezteti, az intézményvezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról külön 

eljárás nélkül. 

 

 

VII. 

Az ellátás megszűnésének esetei, módjai 

 

17.§ (1) Az intézményi jogviszony megszűnik  

a)az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) a jogosult halálával, 

c) határozott idő lejártával, 



d) közös megegyezéssel, 

e) gyermekjóléti szolgáltatás esetén kérelemre, illetve határozott idő lejártával, továbbá a 

jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 

(2)Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője 

kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az 

intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek 

megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg. 

 

(3)Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult: 

-  másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 

-  a házirendet súlyosan megsérti, 

-  intézményi ellátása nem indokolt. 

 

(4)Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 

illetve törvényes képviselőjét –amennyiben fennáll- a személyes használati tárgyak és a 

megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről, 

az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről. 

 

 

VIII. 

A fizetendő térítési díj mértéke, csökkentésének és elengedésének esetei, módjai 

 

18.§ (1) Az ellátások közül az étkeztetés díjköteles, az intézményi térítési díj mértékét a 

Képviselő-testület a rendelet 2. mellékletében állapítja meg. 

 

(2) Az intézményi térítési díj nem csökkenthető, nem engedhető el. 

 

 

III. Fejezet 

 

IX. 

Záró rendelkezések 

 

12.§.(1) Ez a rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Sajópálfala Község Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 

7/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

FEKETE ZOLTÁN S.K.      MOLNÁRNÉ CSEH MÁRIA S.K. 

polgármester         jegyző 

 


