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IKTATÓSZÁM: SZ /      
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Javaslat új  szociális rendelet  elfogadására   
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban Sztv ) 
illetve a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
meghatározza azon szociális támogatások, szolgáltatások , valamint  gyermekvédelmi ellátások körét, 
melyeket a települési önkormányzatoknak biztosítaniuk kell.  
Az Sztv 26 §-a pedig   feljogosítja a települési önkormányzat képviselı-testületét  , hogy  a 
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokon felül  a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében 
meghatározott módon és feltételek szerint  - további  pénzbeli támogatásokat is megállapítson. .  
 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 
valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendeletében szabályozta a 
szociális rászorultságtól függı ellátásokat, valamint a gyermekvédelmi ellátásokat. A szociális 
rendelet módosítása, felülvizsgálata az elmúlt idıszakban rendszeresen jelentkezı feladat  volt. Ezt 
részben a magasabb szintő jogszabályok folyamatos változása, másrészt a helyi szintő szabályozás 
módosítása, pontosítása követelte  meg. A gyakorlati alkalmazás során felmerülı tapasztalatok is 
folyamatosan igénylik a pontosításokat. 
Hivatkozott rendelet a megalkotása óta már többször - mintegy 13 alkalommal módosult - utoljára 
2011. január  hónapban.   
 
Jelen elıterjesztéssel a szabályozandó életviszonyok könnyebb áttekinthetısége,  kezelhetısége 
érdekében új szociális rendelet megalkotására  teszünk javaslatot.  
 
Az új rendelet megalkotása során megvizsgáltuk a rendelet felhatalmazást adó jogszabályoknak való 
megfelelését, illetve azt, hogy az  megfeleljen  a 2010. március 1. napján  hatályba lépett  
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben írtaknak. 
Ezen felül  a korábbi szabályozás  minimális pontosítására is javaslatot teszünk.  Az önkormányzat 
anyagi teherbíró képességére figyelemmel új támogatási formák bevezetésére nem teszünk javaslatot, 
a korábbi támogatási formák közül azonban a közmőfejlesztési hozzájárulás méltányosságból történı 
elengedése kikerül a szociális rendeletbıl, mivel  ebben a témakörben az önkormányzat egy másik 
rendelete is tartalmaz  szabályozást. A párhuzamos szabályozás a gyakorlatban  nehezen  
értelmezhetı.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, és az elıterjesztés 
mellékletét képezı rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
                                      

Rendeletalkotási  javaslat : 
 

1. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja .../ 2011(….) számú 
rendeletét a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi 
ellátásokról .  
 
Felelıs:   polgármester, jegyzı 
Határidı: 2011. 04. 01                                                                          
 
Az elıterjesztéshez tartozó mellékletek száma:  1  db.       
                                                                                                               Szöllısi Ferenc  

                                                                                 Polgármester     
 
                                                            



 

                                                                   
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az  SZMSZ  38  §  (2)  bek.  a)  pontja alapján minısített  
szavazattöbbség szükséges.  
 
Az elıterjesztést  és a rendelet-tervezetet készítette: D. Nagyné  Turjányi Adrienn, gyámügyi elıadó 
 
Az elıterjesztést szakmai szempontból ellenırizte és a rendelet-tervezetet készítette:  
                                                                                                               Richter István irodavezetı 
 
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek:        
                                                                                    Dr. Csizmadia Julianna, címzetes fıjegyzı 



Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
……../2011. (……….) számú rendelete  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról  
 
 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) valamint a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) felhatalmazása alapján a felnövekvı nemzedék és a szociális segítségre szorulók 
szociális biztonságának megteremtése és megırzése érdekében biztosított egyes szociális 
ellátások formáinak, szervezetének, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeinek, 
valamint az érvényesítés garanciáinak meghatározására az alábbi rendeletet alkotja. 

 
I. FEJEZET 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet hatálya 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya a Szt.-ben és a Gyvt.-ben  a 331/2006. (XII. 23.)  Kormányrendelet 

meghatározott természetes személyekre terjed ki. 
 

Eljárási rendelkezések 
 

2.§ 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott ellátások illetve támogatások iránti kérelmeket az e 
rendeletben meghatározottak szerint Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
szociális igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél (a továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó szervezeti egysége) illetve Pécel Város 
Önkormányzatának Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatánál kell benyújtani. 
(2) A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezı nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
lakcímét, tartózkodási helyének címét, a tartózkodás jogcímét, a vele együtt élı családtagok 
ugyanezen adatait a rokonsági fok megjelölésével, valamint a kérelem indoklását. A 
kérelemhez csatolni kell a háztartásban figyelembe vehetı jövedelem illetve a családi 
jövedelem megállapításához szükséges, a kérelmezınek és a vele egy háztartásban illetve egy 
családban élı személyeknek a kérelem benyújtását megelızı három hónapban – jogszabály 
eltérı rendelkezése esetén az abban megjelölt idıszakban – elért jövedelmét hitelesen igazoló 
iratokat. A jövedelmek, valamint a vagyon fogalmát, formáit az Szt. 4. § (1) bekezdés a), aa), 
ab), b), ba) és bb)-ben foglalt rendelkezések határozzák meg.  
 
(3) A kérelemben fel kell tüntetni azokat az adatokat, továbbá a kérelemhez mellékelni kell 
azokat a nyilatkozatokat, igazolásokat és iratokat, amelyeket a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Gyer), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, vagy folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet a továbbiakban: Kormányrendelet)1. § (3) bekezdés rendelkezései elıírnak. 
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(4) Az 53. §. (1) bekezdésében, az 54. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével az e 
rendeletben meghatározott ellátásokra való jogosultság elbírálásához a Képviselı-testület a 
kérelmezıt az e rendeltben foglaltak szerint kötelezi arra, hogy saját maga és családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. 
 (5) E rendelet alkalmazása során, ha a Szt., illetve a Gyvt. másképp nem rendelkezik a havi 
jövedelem számítására az Szt. 10. § (2) bekezdés a.) - b.) pontjában elıírtak az irányadóak. 
 (6) Az ápolási díjra, átmeneti segélyre és lakásfenntartási támogatásra irányuló kérelem 
benyújtását követıen a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó szervezeti 
egysége útján környezettanulmányt kell készíteni. 
(7) Az (6) bekezdésben foglaltaktól eltérıen nem szükséges környezettanulmányt készíteni, 
ha rendelkezésre áll hat hónapnál nem régebben készült környezettanulmány, vagy ha a 
kérelmezı a Szt. ellátásai közül már valamelyikben részesül, így szociális helyzete Pécel 
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elıtt hivatalból ismert. 
(8) Az e rendeletben meghatározott ellátások esetében a támogatásra való jogosultság kezdı 
napját a Szt. és a Gyvt. vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani. 
(9) Az e rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátások folyósításáról – a VI. 
fejezetben meghatározott ellátások kivételével – a Polgármesteri Hivatal a tárgyhónapot 
követı hónap 5. napjáig gondoskodik. A VI. fejezetben meghatározott speciális 
gyermekvédelmi támogatás és helyi szemétszállítási támogatás esetében a támogatás 
folyósításának kezdı napja a kérelem benyújtását követı hó 1. napja. Az átmeneti segély, a 
gyógyszertámogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély esetében a 
segély, illetve a támogatás kifizetésére, a jogerıs döntés kézhezvételét követı pénztári 
órákban kerül sor.  
 (10) A kérelem elbírálásához szükséges egyes adatokat és tényeket – jogszabály eltérı 
rendelkezése hiányában – az alábbiak szerint kell igazolni: 

a/ a munkaviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással, 
b/ az önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló 
határozattal, 
c/ az egyéb jövedelmet kifizetıi igazolással, 
d/ a bérbe adásból illetve egyéb jellegő hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve 
az egyéb jellegő hasznosításra irányuló szerzıdéssel, 
e/ az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztetı 
megállapodással, 
f/ a munkanélküli státuszt az illetékes munkaügyi központ határozatával, 
g/ a 16. életévét betöltött gyermek tanulói illetve hallgatói jogviszonyát iskolalátogatási 
igazolással, 
h/ a gyermektartásdíjat az annak megállapításáról szóló bírósági határozattal. 
i/ házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj 
megállapítása, vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell 
bizonyítani, amennyiben a tartásdíjról a szülık egyezséget kötöttek, az errıl szóló 
nyilatkozat is elfogadható, 
j/ a lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai az 
irányadók, 

(11) A (10) bekezdés a/, c/, d/, e/, g/ és h/ pontjaiban meghatározott igazolásokat az ügyfél 
köteles kérelméhez csatolni, míg a (11) bekezdés b/ és f/ pontjaiban meghatározott igazolások 
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 36.§ rendelkezései szerint kell eljárni. 
(12) a/ E rendelet alkalmazása szempontjából egyedülálló az, aki hajadon, nıtlen, özvegy, 
elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 
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b/ Egyedülállóság szempontjából külön élınek kell tekintetni azt is, aki házastársával 
ugyanabban a lakásban lakik, ha a házasság felbontása iránt bírói eljárás van folyamatban, 
bírósági határozat alapján házastársa részére tartásdíjat, illetve gyermektartást fizet, vagy 
házastársától tartásdíjat, illetve gyermektartást kap. 
c/ Egyedülállóság szempontjából külön élınek kell tekinteni azt az élettársat is, aki 
bírósági határozat alapján a közös gyermek után élettársa részére gyermektartást fizet, 
vagy élettársától gyermektartást kap. 
d/ Egyedülállónak kell tekinteni az is, akinek a férje (élettársa) sorkatonai szolgálatot 
teljesít, továbbá azokat a házastársakat is, akik a vakok személyi járadékában részesülnek, 
vagy arra egyébként jogosultak. 
e/ Egyedülállóként kell figyelembe venni azt is, akinek házastársa (élettársa) 
kényszergyógykezelés illetve kényszergyógyítás alatt áll, elızetes letartóztatásban van, 
vagy szabadságvesztés büntetését tölti. 

(13) Jogszabály eltérı rendelkezésének hiányában az e rendeletben szabályozott ellátások, 
támogatások iránti kérelmeket folyamatosan lehet az e rendeletben meghatározottak szerint 
benyújtani. 
(14) Az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra 
(továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) a jogosultságot kétévente, valamint a 
bérpótló juttatásra való jogosultság feltételének fennállását a jogosultságot megállapító jegyzı 
évente egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek 
továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelı összegben tovább kell 
folyósítani.  
(15) A kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok, tények valódisága az 
eljárás során szükség esetén az alábbiakkal ellenırizhetı:  
a/ környezettanulmány elkészítése a kérelmezı által megadott lakó vagy tartózkodási helyen, 
ahol életvitelszerően él, 
b/ az ügyintézı megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervét, a 
helyi gépjármő nyilvántartót, a jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal 
(16) jövedelemmel nem rendelkezı kérelmezı esetében, szükséges az illetékes Munkaügyi 
Központtal való együttmőködés tényének igazolása. Alkalmi munkából (egyszerősített 
foglalkoztatás) származó jövedelem a munkáltató igazolásával, vagy a munkaszerzıdéssel 
igazolható 
 

II. FEJEZET 
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGİ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 
Idıskorúak járadéka 

 
3.§ 

 
(1) A jegyzı Szt. 32/B § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján idıskorúak 
járadékában részesíti a Szt. 32/B§ (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott személyeket a Szt. 
32/B, 32/C és 32/D § rendelkezései szerint.  
(2) Az idıskorúak járadéka iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási 
feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. 
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Aktív korúak ellátása 
 

4.§ 
 

A jegyzı az Szt. 33. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján aktív korúak ellátására 
való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott személynek az 
Szt. 33-37/C. § rendelkezései szerint.  

5.§ 
 

 (1) Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete az  Szt 37/B § (3) bekezdésében , illetve  
a 132 § (4) bekezdésében írt jogszabályi felhatalmazás alapján   további mentességeket  
állapít meg az aktív korúak ellátására jogosult személyeknek a  közfoglalkoztatásban   történı 
részvételt akadályozó, vagy kizáró egészségi állapotára  tekintettel, amit a Nemzeti  
Rehabilitációs és  Szociális  Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Fıvárosi 
Kirendeltségének szakvéleménye alapján egészségkárosodásának mértéke eléri a 40%-ot és a  
rehabilitálhatóság véleményezésében meghatározott munkakört az önkormányzat nem tudja 
biztosítani  
(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére bérpótló juttatás helyett rendszeres 
szociális segély kerül megállapításra.      
 (3) A rendszeres szociálissegélyben részesülı személy együttmőködésre köteles a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelynek keretében : 
- a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon 
belül felkeresi a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot és nyilvántartásba veteti magát 
- a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodik  
- teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat 
(4) amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a (3) bekezdésben foglalt 
együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi az aktív 
korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre kerül  
(5) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
- tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítı program 
elkészítésének menetérıl a programok típusairól az együttmőködés eljárási szabályairól 
- a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést 
segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásbeli megállapodást köt,  
- folyamatos kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel, és legalább 
három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı 
programban foglaltak betartását,  
- évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, szükség 
esetén módosítja a programot,  
- ha a rendszeres szociális segélyben részesülı nem tesz eleget együttmőködési 
kötelezettségének, nyolc napon belül jelzi a Szociális, Gyám és Egészségügyi Irodának 
- a beilleszkedési program végrehajtásáról szóló éves értékelését a tárgyévet követı év február 
28.-ig megküldi a Szociális Gyám és Egészségügyi Irodának 
(6) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított beilleszkedési program fıbb 
típusai 
- egyéni képességet, vagy életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, 
- munkavégzésre történı felkészülést segítı program 
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 
- képességfejlesztı, közösségi programban való részvétel 
- társadalombiztosítási, valamint nyugellátások igénylésében való közremőködés, 
- munkahely létesítéséhez szükséges készségek (kommunikáció, viselkedéskultúra) fejlesztése 
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6.§ 

 
(1)  A Képviselı-testület a Szt. 35. § (2) bekezdés értelmében, a bérpótló juttatásra való 
jogosultság egyéb feltételeként elıírja a kérelmezı lakókörnyezetének rendezettsége 
biztosítását, valamint a kérelmezı vagy a jogosult által életvitelszerően lakott lakás, vagy ház 
és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartását, az ingatlan 
állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 
biztosítására irányuló kötelezettségét. 
(2) A fentieket Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelıi 
ellenırzik, valamint a Szociális, Gyám és Egészségügyi Iroda munkatársai ellenırzik.  Elsı 
alkalommal a kérelem benyújtásakor, majd a jogosultság felülvizsgálata során.  
(3)  A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat 
megfelelı, de legalább 5 napon határidı tőzésével a jegyzı az elvégzendı tevékenységek 
konkrét megjelölésével felszólítja.  
(4) A jegyzı a kérelmezıt, vagy a jogosultat végzésben hívja fel a teljesítése elmaradásának 
jogkövetkezményeire, ami a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítására irányuló 
eljárásban a kérelem elutasítása, a bérpótló juttatásra való jogosultság felülvizsgálatára 
irányuló eljárásban pedig a jogosultság megszüntetése lesz.  
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

7.§ 
 

(1) A Képviselı-testület a Szt. 38.§ (1) bekezdés a/ pontja alapján normatív lakásfenntartási 
támogatást nyújt a Szt.-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak a Szt. 38.§ (2)-(8) és 
(10) bekezdése valamint a 39.§ rendelkezései szerint. 
 
 

Helyi lakásfenntartási támogatás 
 

8.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a Szt. 38.§ (1) bekezdés c/ pontja alapján lakásfenntartási támogatást 
nyújt a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak a Szt. 38.§ (9)-
(10) bekezdései és a 39.§ rendelkezései valamint e rendelet 11.§ rendelkezései szerint. A 
Képviselı-testület a helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja. 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a 
háztartásban az egy fıre számított havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a 
lakásfenntartás havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30%-át. 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a (2)-(3) bekezdésekben 
meghatározottak mellett is csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezı az elismert 
minimális lakásnagyságot és minıségét meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiségben lakik. 
 (5) A támogatás elsısorban lakbér (önkormányzati lakások esetében), illetve víz, csatornadíj, 
indokolt esetben egyéb közüzemi számlák kiegészítésére szolgál. 
(6) A megállapított támogatás a szolgáltató részére kerül átutalásra, havi rendszerességgel  a 
megállapítás idıtartamáig. 
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9.§ 
 
(1) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költségek a Szt. 38.§ (9) 
bekezdés eb/ pontja alapján: a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztı részlete, a távhı-szolgáltatási díj, a közös költség, a csatornahasználati díj, a 
szemétszállítás költségei, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás valamint a tüzelıanyag 
költségei. 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy annak egy 
hónapra esı összege nem lehet kevesebb 2500 Ft-nál. 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás nem folyósítható tovább, ha a jogosultnak a támogatás 
megállapításakor a 10.§ rendelkezései alapján figyelembe vett körülményei oly mértékben 
megváltoztak, hogy azok már nem felelnek meg a 10.§-ban foglalt feltételeknek. 
 
 

10.§ 
 
(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási 
feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. 
(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a lakás nagyságát igazoló 
okiratot (lakásbérleti szerzıdés, építési engedély, használatba vételi engedély, adás-vételi 
szerzıdés, helyszínrajz, albérleti szerzıdés) valamint a közüzemi díjakról szóló számlák 
(három téli hónap és három nyári hónap számláinak) másolatát és az esetleges pénzintézeti 
kölcsön törlesztésének igazolását. 

 
11.§ 

 
(1) A Képviselı-testület a lakásfenntartási támogatás megállapítására a Szt. 38.§ (1) bekezdés 
c/ pontjában biztosított hatáskörének gyakorlását a Szociális és Egészségügyi Bizottságra 
ruházza. 
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapítására I. fokon az (1) bekezdésben foglaltak alapján 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult, II. fokon a Képviselı-testület jár el. 
 

Ápolási díj 
 

12. § 
 
(1) A jegyzı a Szt. 41. § (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján ápolási díjat állapít 

meg a Szt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott személynek a Szt. 40-44. § 
rendelkezései szerint. 

(2) A jegyzı a Szt. 43/A § (1) bekezdésben nyert felhatalmazás alapján ápolási díjat állapít 
meg a fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzı 
személy kérelmére a Szt. 43/A § rendelkezései szerint.”  

  
 

13.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a Szt. 43/B§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján ápolási 
díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolását, gondozását végzi. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából 
figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi jövedelemhatárt a Képviselı-testület az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ában, egyedülálló esetén 200%-
ában állapítja meg. 
(3) Súlyos beteg, 60. életévét betöltött személy otthoni ápolását, gondozását végzı 
hozzátartozó esetében a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól méltányosságból 
10%-al el lehet térni. 
 

14.§ 
 
A 13. § alapján megállapított ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési 
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.  
 
 

15.§ 
 

(1) Az e rendeletben meghatározott ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri 
Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani.  
(2) Az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a 
továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) való jogosultság feltételeit a 
jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat 
során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a 
felülvizsgálatnak megfelelı összegben tovább kell folyósítani. 
(3) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a havi rendszeres szociális ellátás 
összegét a változás idıpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat 
során az emelt összegő rendszeres pénzellátást, a családi pótlékot és az árvaellátást kell 
figyelembe venni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként  
a.) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének 
idıpontjára visszamenılegesen,  
b.) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedésének 
idıpontját követı harmadik hónap elsı napjától kell folyósítani. 
(4) A jogosult bejelentése, vagy hivatalos tudomás szerzés alapján a havi rendszeres szociális 
ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben 
tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett egy háztartásban élı 
családtagok létszáma megváltozott. 
(5) Tartós jövedelem-változásnak kell tekinteni 
a.) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi 
pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat, 
b.) a keresıtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését feltéve, hogy a jogviszony 
három egymást követı hónapban fennáll, 
c.) a keresıtevékenység megszőnését,  
d.) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a-c ponton kívüli 
okból három egymást követı hónapban 10 %-nál nagyobb mértékő változás következik be. 
(6) A felülvizsgálatot  
a.) a rendszeres pénzellátásnak minısülı ellátások a családi pótlék és az árvaellátás esetén a 
megállapított, illetve megszüntetett összegre kell végezni. 
(7) Ha a havi rendszeres szociális ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként  
a.) emelkedett, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezı 
változás bejelentésének, illetve a hivatalos tudomás szerzés idıpontjától, 
b.) csökkent, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezı 
változásra vonatkozó bejelentési kötelezettség határidejének lejártát, illetve a hivatalos 
tudomásszerzésnek az idıpontját követı hónap elsı napjától kell folyósítani.  
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(8) Ha a felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális ellátásra való jogosultság 
megszőnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjától 
meg kell szüntetni.  
 

16.§ 
 
(1) Az e rendeletben a jegyzı által megállapított szociális ellátások ügyében másodfokon a 
Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jár el.  
(2) A Képviselı-testület az e rendeletben meghatározott ápolási díj megállapítására az Szt. 43. 
§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörének gyakorlását a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságra ruházza.  
(3) Az e rendeletben meghatározott ápolási díj megállapítására I. fokon a (2) bekezdésben 
foglaltak alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult, II. fokon a Képviselı-testület 
jár el. 

17. § 
 

(1) Meg kell szüntetni az ápolási díj folyósítását, ha az ápolást végzı személy a 
kötelezettségét nem teljesíti. 
(2) a) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolást végzı, vagy az 
ápolt személy tartózkodási joga megszőnt, vagy tartózkodási jogával felhagyott. 

b) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minısül különösen, ha az ápolást végzı 
személy több egymást követı napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvetı 
gondozási, ápolási igényének kielégítésérıl, az ellátott vagy lakókörnyezete megfelelı 
higiénés körülményeinek biztosításáról illetve az esetleges veszélyhelyzetek 
kialakulásának megelızésérıl. 

(3) Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenırzésérıl az Önkormányzat Pécel Város 
Önkormányzatának Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata útján gondoskodik. 
(4) Az ápolási kötelezettség teljesítésének (2) bekezdés szerinti elmulasztásával kapcsolatos 
jelzés esetén – a Szt. 25.§ (4) bekezdésében meghatározott felülvizsgálaton túl – a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat soron kívüli ellenırzést tart. 
(5) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a (4) és (5) bekezdésben meghatározott 
ellenırzési feladatát úgy teljesíti, hogy az ápolt személyt – elıre nem jelzett idıpontban – 
felkeresi otthonában évente két alkalommal, ott környezettanulmányt készít, amelynek 
eredményérıl tájékoztatja az ápolási díj megállapítására jogosult szervet. 
(6) családonként egy személy részesülhet ápolási díjban. 
 

Átmeneti segély 
 

18.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a Szt. 45.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján átmeneti 
segélyben részesíti a Szt. 45.§ (1) illetve (4) bekezdéseiben meghatározott személyeket a Szt. 
45.§ (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezései szerint. 
(2) Az Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál figyelembe vehetı egy fıre 
számított havi családi jövedelemhatárt a Képviselı-testület az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-ban, egyedül élı esetében 200 %-ban állapítja meg.  
(3)  Ugyanazon családnak, illetve egyedülálló kérelmezınek az évente két alkalommal adható 
átmeneti segély összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amelynek együttes 
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott értékhatártól valamint a támogatás összegétıl kivételes 
méltányosság gyakorlásával 100.000 Ft. Erejéig évente egy alkalommal el lehet térni. 



 9 

Gyógyszertámogatás 
 

19.§ 
 
(1) A Képviselı-testület által átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
gyógyszertámogatást állapít meg az átmeneti segélykeretbıl (kiskorú esetében a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás keretébıl) elkülönített keretbıl azon kérelmezı részére, aki 
közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, de gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt 
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.  
 
(2) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításánál figyelembe vehetı egy fıre 
számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének      
200 %-a, egyedül élı esetén 230 %-a. 
 
(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításánál figyelembe vehetı az a 
gyógyszerköltség, amely meghaladja a kérelmezı egy fıre számított havi családi 
jövedelmének 20 %-át. 
(4) A kérelmet a Szociális, Gyám és Egészségügyi Irodán az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtani.  

A kérelemhez csatolni kell:  
a) a háziorvos, kezelıorvos igazolását arról, hogy a kérelmezı állandó 

gyógykezelés alatt áll, 
b) a gyógyszertár igazolását a havi gyógyszerköltség összegérıl, 
c) a közös háztartásban élık háromhavi átlagkereseti kimutatását, 
d) jövedelemnyilatkozatot. 

(5) Ugyanezen jogcímen (gyógyszertámogatás) átmeneti segély nem igényelhetı. 
(6) A gyógyszertámogatás évente legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg.  
(7) Támogatásként egy alkalommal legfeljebb 9.000,-Ft adható.  
 

20.§ 
 

(1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási feladatot 
ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. 
(2) A kérelmet a segélyre szoruló személy, illetve bárki elıterjesztheti, aki tudomást szerez a 
segélyre szoruló helyzetérıl. 
(3) Az átmeneti segély igénylésekor a Szt. 45.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott 
feltételek fennállását hitelt érdemlıen igazolni kell. 
(4) A segélyt igénylı köteles az Önkormányzattal szociális helyzetének feltárásában 
együttmőködni. 

21.§ 
 

(1) A Képviselı-testület az átmeneti segély megállapítására a Szt. 45. §. (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. 
(2) Az átmeneti segély megállapítására elsı fokon az (1) bekezdésben foglaltak alapján a 
Polgármester jogosult, másodfokon a Képviselı-testület jár el.  
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Temetési segély 
 

22.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a Szt. 46.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján temetési 
segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy az elhunyt tartására köteles hozzátartozó volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
(2) A temetési segélyre való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy 
fıre számított havi családi jövedelemhatárt a Képviselı-testület az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-ában állapítja meg. 
(3) Nem állapítható meg temetési segély 
a/ ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és hozzátartozója jogosult a biztosítási 
összeg felvételére 
b/ amennyiben a kérelmezı az elhalt személlyel tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerzısét 
kötött, 
c/ annak aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. Tv. 6.§ alapján temetési hozzájárulásban 
részesül. 

23.§ 
 
A temetési segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó 
szervezeti egységénél kell benyújtani. 
 

24.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a temetési segély megállapítására a Szt. 46.§ (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza. 
(2) A temetési segély megállapítására I. fokon az (1) bekezdésben foglaltak alapján a 
polgármester jogosult, II. fokon a Képviselı-testület jár el. 
 

 
III. FEJEZET 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

Átmeneti segély 
 

25.§ 
 

(1) Az átmeneti segély megállapítására hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján az 
átmeneti segély részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható 
a Szt. 47.§ (2) bekezdésében meghatározott formákban. 
(2) A természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott átmeneti segély folyósítása 
tekintetében egyebekben a 19., 21., 23-24.§-ban foglaltakat kell értelemszerően alkalmazni. 

 
Köztemetés 

 

26.§ 
 
(1) A polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl az 
Szt. 48. §-ban meghatározott esetben.  
(2)A köztemetés elrendelése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási 
feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. 
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Közgyógyellátás 
 

27.§ 
 

(1) A Jegyzı a Szt. 50.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Szt. 50. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglaltakon kívül a közgyógyellátásra jogosultság szempontjából a szociális 
rászorultság feltételeit a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg. 
(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorultnak tekintendı az, 

a/ akinek esetében az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetében 
200%-át és 

b/ akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérıen nem tekinthetı szociálisan rászorultnak az, akinek 
tartásáról más természetes vagy jogi személy erre irányuló szerzıdés keretében gondoskodik. 
(4) Az e rendeletben a jegyzı által megállapított közgyógyellátás ügyében II. fokon a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jár el. 
 

Egészségügyi ellátásra való jogosultság 
 

28.§ 
 

(1) A jegyzı az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapítja a szociális 
rászorultságát a Szt. 54. § (1) bekezdésében meghatározott személynek.  
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyzı hatósági bizonyítványt állít ki, a 
bizonyítvány hatályossága egy év. A bizonyítvány tartalmazza a Szt. 54. § (2) bekezdésében 
foglalt adatokat. A bizonyítvány feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. 
(3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 
Polgármesteri Hivatal szociális, igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél kell 
benyújtani. 
 

IV. FEJEZET 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

29.§ 
 

(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások formáit az alábbiak szerint határozza meg: 
 a/ étkeztetés, 
 b/ házi segítségnyújtás, 
 c/ családsegítés, 

d/ nappali ellátás, 
e/ gyermekjóléti szolgáltatás, 
f/ gyermekjóléti szolgáltatás.” 
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Szociális intézményi elhelyezés 
 

30.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a Szt. 94. § (1) bekezdés a/ pontjában, valamint a Szt. 101 § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörének gyakorlását a személyes gondoskodást nyújtó 
intézményi jogviszony keletkezése és megszüntetése vonatkozásában a polgármesterre 
ruházza át.  
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezése és 
megszüntetése ügyében I. fokon az (1) bekezdésben foglaltak alapján a polgármester jogosult, 
II. fokon a Képviselı-testület jár el. 
 

Étkeztetés 
 

31.§ 
 
(1) A Szt. 62. §-ban meghatározottak alapján biztosítandó étkeztetésrıl a Képviselı-testület 
Pécel Város Önkormányzatának Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata útján gondoskodik.  
(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri 
meleg étkezésrıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:  
- 60 év feletti életkorúak,  
- átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, 
- fogyatékossággal élık, 
- pszichiátriai  betegségben szenvedık,  
- szenvedélybetegségekben szenvedık, 
A fent megjelölt feltételek közül legalább egy feltételnek kell megfelelni, melyet az 
egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmezı háziorvosa igazol az intézményvezetı által 
megküldött nyomtatványon. 
(3) Kedvezményes étkeztetés azon személyek részére biztosítható, akiknek jövedelmét az 
intézményvezetı igazolta és a (2) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság egyéb 
feltételei közül legalább egy pontban megfelelnek. 
(4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  
Az étkeztetés házhoz szállítása esetén a térítési díj a szállítási díj mindenkori önköltségével 
növekszik.  
(5) Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Szt. 115. §-ban foglalt rendelkezés.  
(6) Az étkeztetésért fizetendı személyi térítési díj megállapításáról az intézmény vezetıje 
dönt. Az étkezésért fizetendı térítési díj összege nem haladhatja meg a Szt. 116. § (3) 
bekezdésében foglaltakat.  
(7) Az étkezésért fizetendı személyi térítési díj mértéke: 
a) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át, 100,-Ft + Áfa + szállítási díj 
b) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 101-150 %-át, 200,-Ft + Áfa + szállítási díj 
c) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 151-200 %-át, 280,-Ft + Áfa + szállítási díj 
d) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 201 %-tól  340,-Ft + Áfa + szállítási díj 
(8) Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot megelızı hó 25. napjáig az intézmény 
házipénztárába kell befizetni.  
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32.§ 
 

(1) A Szt. 62.§-ban meghatározottak alapján biztosított étkeztetés igénybevételére irányuló 
kérelmet Pécel Város Önkormányzatának Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 
intézményvezetıjénél kell benyújtani. 
(2) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését 
illetve elengedését kéri, a Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján az értesítés kézhezvételétıl 
számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz fordulhat. 
(3) Az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetén a Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján a 
Képviselı-testület dönt a személyi térítési díj összegérıl. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

33.§ 
 

(1) A Szt. 63. §-ban meghatározottak alapján biztosítandó házi segítségnyújtásról a 
Képviselı-testület Pécel Város Önkormányzatának Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 
útján gondoskodik. A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja az ellátásra 
fordított költségek alapján megállapított óradíj, amely alapján a házi segítségnyújtás keretében 
biztosított ellátásért fizetendı intézményi térítési díjról külön önkormányzati rendelet 
rendelkezik. 
(3) Az ellátásért fizetendı személyi térítési díj összege – az Szt. 116 § (3) bekezdése 
értelmében - nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 

a)  30 %-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át  
b/ 10%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100-200%-a között van. 

(4) A gondozott mentesül a házi segítségnyújtásért fizetendı személyi térítési díj 
megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben rendszeres havi jövedelme nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át. 

 

34.§ 
 

Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosított, a személyi térítési díj 
együttes összege – a Szt. 116.§ (3) bekezdése értelmében – nem haladhatja meg a gondozott 
rendszeres havi jövedelmének 

a/ 30%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
b/ 20%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100-200%-a között van, 
c/ 10%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át. 
 

35.§ 
 

(1) A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmet Pécel Város Önkormányzatának 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata intézményvezetıjénél kell benyújtani. 
(2) A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelmezı 
egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolást. 
(3) Házi segítségnyújtás esetében a kérelmet a gondozási szükséglet megállapítását követıen, 
a kérelem benyújtásának idıpontjára visszamenılegesen kell nyilvántartásba venni. 
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36.§ 
 
(1) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését 
illetve elengedését kéri, a Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján az értesítés kézhezvételétıl 
számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz mint fenntartóhoz fordulhat. 
(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetén a Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján a 
Képviselı-testület dönt a személyi térítési díj összegérıl. 
 

Családsegítés 
 

37.§ 
 

(1) A Szt. 64.§-ban meghatározott családsegítést a Képviselı-testület Pécel Város 
Önkormányzatának Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja. 
(2) A családsegítés igénybevételére irányuló kérelmet Pécel Város Önkormányzatának 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata intézményvezetıjénél kell benyújtani. 
 

Óvodáztatási támogatás 
 

38. § 

 
(1) Pécel Város Önkormányzat Jegyzıje a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés szerinti óvodáztatási 
támogatást állapít meg annak, aki a Gyvt. 19-20. §-ban , illetve a Gyvt.  20 /C. § (2) 
bekezdésben írt feltételeknek megfelel. 
 
(2) Az óvodáztatási támogatás igénylése a Gyer. 11. számú melléklet szerinti „Kérelem az 
óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához ” nevő adatlap kitöltésével 
igényelhetı, mely jelen rendelet mellékletét képezi.  
 
(3) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósítására 
a Gyer. 14/A §,  68./F  § - 68/L §-it kell alkalmazni.  
(4)  A támogatás összegét a Gyvt. 20/C § (3) bekezdése szerint kell megállapítani. 
 

V. FEJEZET 
 

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

39.§ 
 

(1) A Képviselı-testület a Gyvt. 18. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás 
alapján a jogosult gyermekek számára rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a 
Gyvt. 21. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben. 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 50%-a lehet. 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására hatáskörrel rendelkezı szerv a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Gyvt. 18.§ (5) bekezdése alapján természetbeni 
ellátás formájában is nyújthatja. 
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40.§ 
 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes 
képviselı a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél 
nyújthatja be. 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésekor a Gyvt. 21.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feltétel fennállását hitelt érdemlıen igazolni kell. 
 

41.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására a Gyvt. 21. 
§. (1) bekezdésében biztosított hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására elsı fokon az 1. bekezdésben 
foglaltak alapján a Polgármester jogosult, másodfokon a Képviselı-testület jár el.  
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

42.§ 
 

Az Önkormányzat a Gyvt. 39.§-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mint önálló intézmény útján látja el, amely 
intézmény ellátja a Gyvt. 39-40.§§-ban meghatározott feladatokat. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

43.§ 
 
(1) Az önkormányzat a Gyvt 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekek 
napközbeni ellátását bölcsıdében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény hatálya alá 
tartozó óvodában és iskolai napköziben, valamint a Gyvt 44. §-ban foglaltak alapján házi 
gyermekfelügyelet keretében biztosítja. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított bölcsıdei ellátás igénybevételére 
irányuló kérelmeket az intézmény vezetıje bírálja el. Az elbírálás során a Gyvt. 41.§ (2) 
bekezdésében meghatározott gyermekeket elınyben kell részesíteni. 
(3) Abban az esetben, ha az igénybevételrıl az intézmény vezetıje saját hatáskörben nem 
rendelkezik, a kérelmet köteles a polgármesternek megküldeni, aki azt elbírálja. 
(4) A házi gyermekfelügyeletet a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja igény 
szerint a Gyvt . 44. § -ban  írtak szerint. 

 
Térítési díjak 

 
44.§ 

 
(1) A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 148.§ (3) 
bekezdése értelmében az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
(2) A személyes gondoskodás körbe tartozó ellátásokért fizetendı intézményi térítési díjakról 
– figyelemmel a Gyvt. 147.§ (1) bekezdésében foglaltakra – külön önkormányzati rendelet 
rendelkezik. 
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(3) A gyermekek napközbeni ellátásához kapott normatív állami támogatás a felszívódási 
zavarokkal, ételallergiával, diabetesszel rendelkezı gyermekek (melyet szakorvosi igazolással 
kell igazolni) esetében a külsı étel-elıállító által biztosított étkezésre igénybe vehetı. 
(4) Ezen gyermekek által igénybe vett étkezési térítési díjkedvezmény megegyezik az 
Önkormányzat által biztosított kedvezmény összegével.  
(5) A gyermek szülıje a teljes étkezés kifizetésérıl kapott számlát utólag benyújtja a 
polgármesteri hivatal pénzügyi irodájának és utólag jogosult a Gyvt. 148 §- ában biztosított 
kedvezmény megtérítéséhez. 
(6) A házi gyermekfelügyelet térítési díja a Gyvt. 146 § (3) bekezdése alapján kerül 
megállapításra. A szolgáltatásért fizetendı térítési díj összegérıl külön önkormányzati 
rendelet rendelkezik.  
(7) A kapcsolatügyeleti szolgáltatásért fizetendı térítési díj összegérıl külön önkormányzati 
rendelet rendelkezik.  

 
VI. FEJEZET 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE TERHÉRE BIZTOSÍTOTT EGYÉB 

ELLÁTÁSOK 
 

Speciális gyermekvédelmi támogatás 
 

45.§ 
 

(1) A Képviselı-testület a Szt. 26. §-a alapján azon személy részére, aki saját háztartásában 
halmozottan sérült gyermeket nevel, vagy az általa nevelt gyermek súlyos betegsége miatt 
állandó orvosi kezelésre, vagy orvosi szakvélemény alapján igazolhatóan speciális 
fejlesztésre, kezelésre szorul speciális gyermekvédelmi támogatást nyújt, feltéve, hogy a 
családban az egy fıre számított családi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.  
(2) A speciális gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás, amelynek összegét – az 
önkormányzat költségvetésének e célra felhasználható elıirányzatának nagyságára 
figyelemmel – a speciális gyermekvédelmi támogatás megállapítására hatáskörrel rendelkezı 
szerv az intézményi ellátásban részesülı esetében egy iskolai évre, egyéb esetekben egy 
naptári évre állapítja meg a család szociális helyzetének és a benyújtott igazolások figyelembe 
vételével.  

46.§ 
 
(1) A speciális gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális 
igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. A kérelemben az igénylı 
adatai mellett fel kell tüntetni annak a gyermeknek a nevét, születési helyét és idejét, anyja 
nevét, lakcímét illetve tartózkodási helyének címét, akire tekintettel a kérelmezı a támogatást 
igényli. 
(2) A speciális gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a szakorvosi 
igazolást arról, hogy a gyermek halmozottan sérült vagy súlyos betegsége miatt állandó orvosi 
kezelésre szorul. 
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47.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a speciális gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos 
hatáskörének gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. 
(2) A speciális gyermekvédelmi támogatás megállapítására elsı fokon az 1. bekezdésben 
foglaltak alapján a Polgármester jogosult, másodfokon a Képviselı-testület jár el.  
 

Kapcsolatügyelet 
 

48. § 
 
 A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatügyeleti szolgáltatást biztosít a bíróság  
és a gyámhivatal megkeresése alapján  a kapcsolattartási ügyek rendezéséhez térítés 
ellenében. 
 

Helyi szemétszállítási támogatás 
 

49. § 
 
(1) A Képviselı-testület a Szt. 26. §-a alapján jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül helyi 
szemétszállítási támogatásban részesíti a e rendelet hatálya alá tartozó 70. életévét betöltött 
külön jogszabály alapján szemétszállítási díj fizetésére kötelezett egyedülálló, egyedül élı 
személyt. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a helyi szemétszállítási támogatás havi összege 
megegyezik a szemétszállítást végzı szolgáltató által külön jogszabály alapján megállapított 
szemétszállítási díj havi összegének 50%-ával. 
(3) A Képviselı-testület jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül helyi szemétszállítási 
támogatásban részesíti az e rendelet hatálya alá tartozó, 70. életévét betöltött, külön 
jogszabály alapján szemétszállítási díj fizetésére kötelezett személyt, amennyiben vele egy 
háztartásban kizárólag 70. életévét betöltött házastársa, élettársa, testvére(i) vagy más 
hozzátartozója(i) él(nek). 
(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a helyi szemétszállítási támogatás havi összege 
megegyezik a szemétszállítást végzı szolgáltató által külön jogszabály alapján megállapított 
szemétszállítási díj havi összegének 30%-ával. 
(5) A Képviselı-testület helyi szemétszállítási támogatásban részesíti az e rendelet hatálya alá 
tartozó, külön jogszabály alapján szemétszállítási díj fizetésére kötelezett személyt, ha 
esetében az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át. 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt esetben a helyi szemétszállítási támogatás havi összege 
megegyezik a szemétszállítást végzı szolgáltató által külön jogszabály alapján megállapított 
szemétszállítási díj havi összegének 30%-ával. 
(7) A Képviselı-testület méltányosságból helyi szemétszállítási támogatásban részesítheti az e 
rendelet hatálya alá tartozó, 70. életévét még be nem töltött, egyedül élı, külön jogszabály 
alapján szemétszállítási díj fizetésére kötelezett személyt is, ha esetében az egy fıre számított 
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át. 
(8) A (7) bekezdésben foglaltak esetén a helyi szemétszállítási támogatás havi összege 
megegyezik a szemétszállítást végzı szolgáltató által külön jogszabály alapján megállapított 
szemétszállítási díj havi összegének 30%-ával. 
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(9) A helyi szemétszállítási támogatás összegét az Önkormányzat közvetlenül a 
szemétszállítást végzı szolgáltatónak utalja át, a szolgáltató a támogatással csökkentett 
összegő díjat számlázza ki a jogosultnak. 
(10) Egy ingatlanra csak egy helyi szemétszállítási támogatás adható. 
 

50.§ 
 

(1) A helyi szemétszállítási támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális 
igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. 
(2) A helyi szemétszállítási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jogosultságot igazoló 
iratokat és igazolásokat. 

51.§ 
 
(1) A Képviselı-testület a helyi szemétszállítási támogatás megállapításával kapcsolatos 
hatáskörének gyakorlását a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza. 
(2) A helyi szemétszállítási támogatás megállapítására I. fokon az (1) bekezdésben foglaltak 
alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult, II. fokon a Képviselı-testület jár el. 

 
52. § 

 
Méltányossági támogatások az önkormányzat által biztosított szociális ellátások esetén: 

 
(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján Pécel Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete az alábbi ellátások esetén az ellátásra irányadó jövedelemhatár átlépésekor 
méltányosságból az alábbi támogatásokat nyújtja: 
(2) Méltányosság gyakorlására az alábbi önkormányzat által biztosított ellátások 
vonatkozásában van lehetıség:  

- átmeneti segély 
- temetési segély 

(3) Annak a személynek, akinek a családjában az egy fıre jutó családi jövedelemhatár 
legfeljebb 5.000,-Ft-tal meghaladja az adott ellátásra vonatkozó jövedelemhatárt a Képviselı-
testület méltányosságból az adott ellátásnál nyújtható pénzbeli támogatás 75 %-át állapíthatja 
meg. 
(4) Annak a személynek, akinek a családjában az egy fıre jutó családi jövedelemhatár 
legfeljebb 10.000,-Ft-tal meghaladja az adott ellátásra vonatkozó jövedelemhatárt a 
Képviselı-testület méltányosságból az adott ellátásnál nyújtható pénzbeli támogatás 50 %-át 
állapíthatja meg. 
(5) A Képviselı-testület további méltányosság gyakorlásával nem él.  
(6) Egy személy esetén méltányosság gyakorlására egy évben legfeljebb négy alkalommal van 
lehetıség.  
  

VII. FEJEZET 
 

SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 
 

53. § 
(1) A Képviselı-testület a Szt. 58/B§ (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján városi 
szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre a Szt. 58/B§ (2) 
bekezdésében meghatározott célra. 
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(2) A Kerekasztal tagjai: 
- a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
- Egymást Segítı Egyesület, 
- Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete, 
- Jézus Szíve Népleánya Idıskorúak Szociális Otthona, 
- Pest Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, 
- Pécel Város Önkormányzata Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata, 
- Pécel Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, valamint 
- a Pécel városában mőködı egyházak képviselıi. 

(3)A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi 
Bizottságának elnöke vezeti. 
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart 
 

VIII. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

54.§ 
 

(1) E rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı 
ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és a Gyvt., valamint a 
végrehajtásukra kiadott jogszabályok, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet, a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet, a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Kormányrendelet illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Pécel Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28) számú rendelete, és annak módosításáról 
szóló 10/2006. (VI. 30.) számú, a 21/2006. (XII. 28.) számú, a 3/2007. (IV. 04.) számú, a 
10/2007. (VI. 01.) számú, az 1/2008. (II. 01.) számú, a 7/2008. (III. 31.) számú, a 19/2008. 
(VI. 30.) számú, az 5/2009. (II. 25.) számú, a 12/2009. (VI. 10.) számú, a 23/2009. (XII.1.) 
számú, az 1/2010. (I. 29.) számú, a 8/2010. (II. 18.) számú, valamint a 2/2011. (I. 31.) számú 
rendelete.  
 
 

Dr. Csizmadia Julianna 
Címzetes fıjegyzı 

Szöllısi Ferenc 
polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetve:  
 

Dr. Csizmadia Julianna 
címzetes fıjegyzı 


