
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete  

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól  

 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdés 8 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 10. § (1), 26. §, 32. § 

(1) b), 32. § (3), 37/A. § (3), 45. § (1), 50. § (3), 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelembe véve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 

Kormányrendeletben foglaltakat a következőket rendeli el. 

 

 

I. Fejezet 

Általános szabályok 

 

1.A rendelet célja, alapelvei 

 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy:  

a.) a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az      

Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra 

való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, továbbá szabályozza az 

önkormányzati pénzbeli ellátások megállapításának, fizetésének, folyósításának 

feltételeit, valamint az eljárás és az ellenőrzésszabályait; 

b.)  az alapvető szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a község 

költségvetési teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza a rászorultságtól 

függő szociális támogatásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének 

helyi garanciáit. 

(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 

önerőből nem képesek. A szociális ellátást az önkormányzat az állampolgároknak 

önmagukért és családjukért viselt felelősségét is figyelembe véve biztosítja. Ennek 

érdekében az eljárás során vizsgálja a kérelmezők magatartását, felelősségét a megélhetési 

nehézségek kialakulásában, illetve a hozzátartozók tartási képességét. 

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei, 

továbbá a településen működő civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra 

jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni. 

2. A rendelet hatálya  

 

2.§ Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya a Sztv. 3. §-ában foglalt személyekre  

      terjed ki. 



3. Hatásköri és eljárási rendelkezések 

 

3.§ A képviselő-testület jelen rendelet 7. § (1) bekezdésének a), b), c), d) pontja alapján 

biztosítható segélyek elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.  

 

4.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a 

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltségénél lehet szóban, vagy 

írásban előterjeszteni, az egyes ellátási formáknál megjelölt nyomtatványokon. 

 

 (2)A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-

éig történik. A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A 

házipénztárból a döntést követően azonnali kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben azt létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet indokolja.  

  

(3) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott 

életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, 

az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. 

 

(4) A kérelemhez a jövedelem igazoláson túl csatolni kell a 7. § (1) bekezdés c) pontja 

esetében csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és az eltemettető nevére kiállított 

számla másolatát a temetési költségekről. Közeli hozzátartozó halála miatt kérelmet, 

legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. 

 

(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára ugyanazon 

létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten nem nyújtható be 

kérelem.  

 

 

II. Fejezet 

Szociális ellátások 

  

1. Aktív korúak ellátása 

 

5.§   (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult 

személy köteles együttműködni az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő 

Szolgálatával. (a továbbiakban Családsegítő Szolgálat), mint az önkormányzat által 

kijelölt szervvel.  

 

(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy 
köteles:  

a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt 

szervnél, nyilvántartásba vétel céljából 

b) együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program 

elkészítésében  

c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programban 

való részvételről szóló írásos megállapodást megkötni  



d) a folyamatos kapcsolattartásra az együttműködésre kijelölt szervnél, és a 

megállapodásban foglalt időközönként legalább 3 havonta, az együttműködésre 

kijelölt szervnél megjelenni. 

 

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek 

beilleszkedését segítő programok típusai:  

a) munkaerő-piaci integrációt célzó oktatás, álláskeresésére irányuló tanácsadás 

b) képzés, munkavégzésre történő felkészülést segítő tanácsadás 

c) életmódformáló tanácsadás 

d) szociális, mentális képességek fejlesztését célzó foglalkozás, tanácsadás 

e) munkára és pályára állítási csoportfoglalkozás és tanácsadás. 

 

6.§ Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: 

a) aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított, jelen 

rendelet 5.§ (2) bekezdés a.) és c.) pontjában foglalt határidők elmulasztása 

b) 5.§ (2) bekezdés d.) pontjában foglalt megjelenési kötelezettség elmulasztása  

c) képzésen való részvétel elmulasztása, 

d) előírt programban való részvétel elmulasztása. 

  

2. Önkormányzati segély 

 

7.§  (1) Önkormányzati segély állapítható meg: 

a.) elemi csapás, 

b.) legalább három hónapot meghaladó kórházi ápolással járó betegség, 

c.) közeli hozzátartozó halála és 

d.)hirtelen bekövetkező esemény, egyéb családi tragédia esetén, továbbá 

e.)létfenntartást veszélyeztető , átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került egyedülálló 

személy vagy család kiadásainak csökkentésére. 

 

(2) Az önkormányzati segély jövedelemre való tekintet nélkül megállapítható, kivéve a 7. 

§. (1) e) pontját, mely esetben a megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy 

főre számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg. 

 

(3) A 7 §. (1) e) pontjában meghatározott esetekben a biztosított önkormányzati segély 

összege nem haladhatja meg esetenként a 10.000.-Ft-ot, kérelmezőnként évente pedig 

a 30.000.-Ft-ot. 

 

(4) A 7.§. (1) c) pontjában meghatározott esetben az eltemettetés költségeihez való 

hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély összege 15.000.-Ft.  A helyben 

szokásos legalacsonyabb temetési költség: 90.000.-Ft.  

 

(5) Az e paragrafusban szabályozott önkormányzati segély természetbeni szociális 

ellátásként is nyújtható, elsősorban élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás, 

közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére, valamint gyógyszertámogatás 

céljából. 

 

(6) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával. 

 



3. Közgyógyellátás 

  

8.§ Közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek állapítható meg, akinek a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, továbbá a havi 

rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25%-át.  

4. Köztemetés 

 

9.§ Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség 

elengedhető, vagy mérsékelhető, amennyiben az eltemettetésre köteles személy erre 

vonatkozóan kérelmet terjeszt elő és az egy főre jutó havi jövedelem egyedülállóként az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, családban a 150 % - át nem 

haladja meg.  

 

III. Fejezet 

Szociális szolgáltatások  

 

1. Falugondnoki szolgáltatás  

  

10.§ A falugondoki szolgáltatás által ellátott feladatokat külön rendelet szabályozza.  

2. Ápolást-, gondozást nyújtó intézmények 

 

11.§ Az önkormányzat az Szt. 67.§-ában foglalt; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos 

intézményi ellátást az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás útján szervezi meg.  

 

3. Házi segítségnyújtás és családsegítés 

 

12.§ Az önkormányzat a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és a 

családsegítést az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás útján Szociális Szolgáltató Központ közös fenntartásával 

biztosítja.  

IV. fejezet 

 

1. Záró rendelkezések 

13.§    

(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 18/2003 

(XI.26.) önkormányzati rendelete. 

 

 

    Szabó Zoltán         Dr. Kernóczi Zsuzsanna  

     polgármester          jegyző   
Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2013. december 12. napján kihirdetésre került. 

  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                          jegyző 



1. melléklet a ……/2013. (XII…..) Önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

 

önkormányzati segély megállapításához 

 

I. A kérelmező adatai: 

 

Kérelmező neve: ......................................................................................................................... 

Kérelmező születési neve: ........................................................................................................... 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................. 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):............................................................................... 

 

II. A kérelem indoka: 

a.) elemi csapás (pl.: természeti katasztrófa, árvíz, tűzeset stb.)  

b.) legalább három hónapot meghaladó kórházi ápolással járó betegség, 

c.) közeli hozzátartozó halála 

d.)hirtelen bekövetkező esemény, egyéb családi tragédia esetén, továbbá 

e.)létfenntartást veszélyeztető , átmenetileg nehéz anyagi helyzet 

 

(Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg, a kérelem indoka bekarikázandó. ) 

Amennyiben létfenntartást veszélyeztető, átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került annak 

részletes indoklása: 

 ……………………………........………………………………………………………………. 

……………………………………………………….…………………………………………..

…………………………………………….…………….………………………………………

………………………………………………………………………………………...………… 

 

 

Amennyiben közeli hozzátartozó halála következtében nyújtja be kérelmét: 

 

 

Az eltemetett hozzátartozó neve: …………………………………………………...….. 

Rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………. 

A haláleset ideje:…………………………………………………….………………….. 

A temetés költségei: ……………………………………………………………….…… 



III. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:  

 

 

Név Szül.hely, idő: Anyja neve: Rokoni 

kapcsolat 

Foglalkozás 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § d) pontja alapján 

közeli hozzátartozónak minősül: 

 

 

- a házastárs, az élettárs, 

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, 

önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási 

intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve 

nevelt gyermek, 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez 

az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: 

fogyatékos gyermek), 

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 

szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 

 

 

 

 



IV. Jövedelmi adatok 

 

 

A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 

(élettársa) 

 Gyermekei 

 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

jövedelem 

            

 2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből 

származó  

            

 3. Alkalmi munkavégzésből 

származó 

            

 4. Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások (GYED, 

GYES, GYET, családi 

pótlék)  

            

 5. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

  

7. Egyéb jövedelem 

(ösztöndíj, ingatlan 

értékesítéséből, 

bérbeadásából származó 

jövedelem stb.) 

            

  

8. Összes jövedelem 

            

 

 

 

Együtt élők összes jövedelme: ………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 

 

Egy főre jutó jövedelem: ……………………………..Ft (ügyintéző tölti ki) 

 

 

 

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint 

amennyiben releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást! 

 

 

 

 



V. Nyilatkozatok: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető. 

 

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a 

jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.  

 

 

Balajt,  …………………………………… 

 

 

 

         …………………………………… 

              kérelmező   

 

 

 

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 

helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

 

 

 

Balajt,  …………………………………… 

 

 

 

         …………………………………… 

              kérelmező   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


