Dunabogdány Község Önkormányzatának
6/1994.(IV.6.) Önk. számú rendelete
a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetben a 8/1997. (II.24.)*, 11/1994. (XI.10)**, 17/1997. (XII.1.)***, 6/2003. (III.21.)****,
13/2000. (V.22.)5*, 9/2001. (IV.26.)6*, 1/2011. (I.18.)7*, 15/2011. (IX.20.) 8*, 2/2012. (II. 9.)9* módosító rendelettel)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 10., 32., 38. és
45. §-ában kapott felhatalmazás alapján Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a következı rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §*
(1) Dunabogdány Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás
keretében - a jogosult számára munkanélküliek jövedelempótló támogatását, rendszeres szociális segélyt, szociális célú tőzifa támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, temetési segélyt,
beiskolázási segélyt, közgyógyellátást, rendszeres nevelési segélyt állapít meg a Szociális törvényben, valamint az Önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint.9*
(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Dunabogdány község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra;
b) az Dunabogdány község közigazgatási területén tartózkodó:
ba) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre,
bb) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre,
bc) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre;
c) az Sztv. 3. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.7*
(3) Hajléktalan személynek minısül az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.
2. §
Az e rendeletben meghatározott hatásköröket a külön rendeletben foglaltak szerint Dunabogdány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága7*, továbbá a polgármester gyakorolja. Egyes esetekben a hatáskörök gyakorlásáról e rendelet
rendelkezik.
3. §
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.7*

–2–
4. §
A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı nevét,
b) a születési helyét, idejét,
c) anyja nevét,
d) állandó lakcímét,
e) tartózkodási helyét,
f) a kérelmezıvel egy háztartásban élıknek az elıbb felsorolt személyi adatait.
5. §
(1) A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmezı köteles saját, illetve családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának egyéb feltételeirıl
nyilatkozni, azokat igazolni.
(2) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek esetében 3 hónap, egyéb jövedelmek esetében 1 év.
(3) Ha a kérelmezı az igazolásokat nem csatolja, 15 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.
(4) Ha a kérelmezı nem tudja, illetve nem képes jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni,
írásbeli nyilatkozatot kell tennie a Polgármesteri Hivatalban.
(5) Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmezı által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatot valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenırizheti, erre
más, illetékes Polgármesteri Hivatalt megkereshet.
6. §
(1) A jelen rendelet alkalmazásában a jövedelem, vagyon fogalmak alatt az Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.7*
(2) Az ellátások megállapításakor figyelembe vett nettó jövedelem csökkenthetı a tárgyévben
ténylegesen befizetett helyi adók összegével.
7. §
(1) A szociális ellátások közül a rendszeres ellátást havonta utólag, a tárgyhónapot követı hó 5.
napjáig kell kiutalni a rászorulóknak.
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatás indokolt esetben az arra rászoruló személy részére a
családgondozó (szociális gondozó), illetve a gyermekintézmény megbízottjának közremőködésével is adható, aki a felhasználást a kifizetést követı 15 napon belül köteles igazolni.

–3–
(3) A pénzbeli és a természetbeni támogatásokról a Polgármesteri Hivatal, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról az érintett intézmény vezetıje az Sztv.-ben foglaltaknak megfelelıen
nyilvántartást vezet.
8. §
(1) Fel kell függeszteni a szociális ellátást a tudomásra jutást követı hó 1. napjától, ha
a) az igénylı azt nem rendeltetésszerően használja fel,
Nem rendeltetésszerő használatnak kell tekinteni a személyhez (állapothoz) kötött ellátás
nem jogosult személyre (az állapotban elvárható változásra) irányuló felhasználását.
b) az igénylı szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan adatok elhallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembe vételével a támogatásra nem lett
volna jogosult,
c) az igénylı nem tett eleget az Sztv. 9. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének,
d) a jogosultság feltételei megszőntek.
A szociális ellátás felfüggesztése esetén az a)–c) pontokban foglalt tényállást az ellátást folyósítónak kell bizonyítani.
(2) Az ellátás felfüggesztésérıl a polgármester dönt. A végleges döntést (az ellátás megszüntetését vagy további folyósítását) ezt követıen 15 napon belül kell meghoznia a hatáskörrel rendelkezı szervnek.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetését el kell rendelni.
(4) 7*
(5) 7*
(6) Ha a jogosulatlanul felvett szociális ellátás megtérítését kell elrendelni, az Önkormányzat
Képviselı-testülete a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti vagy csökkentheti.*
Lakásfenntartási támogatás
9. §
(1) 9*
(2) 9*
10. § 8*
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11. § 8*

12. § 8*
(1) 8*
(2) 8*
(3) 8*
13. §
(1) 8*
(2) 8*
14. § 8*

15. §
(1) 8*
(2) 8*
(3) 8*
16. § 8*

17. § 8*

Ápolási díj
18. §7*
(1) Ápolási díj méltányosságból állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.
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(2) Méltányosságból nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolt tartási, életjáradéki
szerzıdést kötött, továbbá az Sztv. 42. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben.
(3) Az ápolási díjat meg kell szüntetni az Sztv. 42. § (2) bekezdésében foglalt esetekben.
(4) A méltányos ápolási díj havi összege 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása
esetén az éves központi költségvetésben megállapított alapösszeg (2011. évben: 29.500,- Ft)
80 %-a.
(5) Az ápolási díj megállapításakor a háziorvos szakvéleményét és a helyszínen készített környezettanulmány megállapításait kell figyelembe venni.
(6) Az ápolási díjat méltányosságból – a Képviselı-testület által átruházott hatáskörben – a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság állapítja meg.
Átmeneti segély
19. §
(1) Az Önkormányzat átmeneti segélyben részesítheti az Sztv. 45. §-a szerint azokat, akik a létfenntartásukat veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerültek, idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, ha önmaguk, illetve családjuk megélhetésérıl más módon
gondoskodni nem tudnak.
(2) Támogathatók továbbá azok is, akik alkalmanként jelentkezı többletkiadásaik, különösen
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
20. §
(1) Nem támogatható az a család, amelyben az egy fıre jutó nettó átlagjövedelem meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, a 3. és minden további családtag esetében a nyugdíjminimumot.7*
(2) Különös méltánylást érdemlı esetben:
a) átmeneti segély akkor is nyújtható, ha az egy fıre jutó nettó átlagjövedelem a nyugdíj
legkisebb összegének másfélszeresét meghaladja,
b) rendszeres nevelési segély, lakásfenntartási támogatás és ápolási díj mellett is adható átmeneti segély.
Ezt minden esetben külön indokolni kell.
(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a támogatásra elemi kár miatt kerül sor.
21. §
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemnek (4-6. §) tartalmaznia kell a kérelem indokául szolgáló tényt, rendkívüli körülményt.
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(2) Az Önkormányzat az átmeneti segélyt pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás formájában biztosítja a rászorulók részére.
22. §
Az átmeneti támogatás igénybe vehetı:
a) egyszeri támogatásként,
b) folyamatos ellátásként három hónapig, évente legfeljebb egy alkalommal,
c) elemi kár esetén a támogatás mindkét formája igénybe vehetı, de azt külön indokolni
kell.7*
23. §
Az átmeneti segély mértéke:
a) családonként egy évre legfeljebb a nyugdíj legkisebb összegének ötszöröse, de a közös
háztartásban élı személyekre jutó segélyösszeg nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimumot, kivéve az egyedülállókat, akik egy évre legfeljebb a nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét kaphatják,
b) folyamatos ellátás esetén havonta legfeljebb a nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a.
24. §
(1) Az átmeneti segélyt az Önkormányzat kamatmentes kölcsönként is nyújthatja, amelynek öszszege legfeljebb a nyugdíj legkisebb összegének nyolcszorosa. A törlesztést a folyósítást követı harmadik hónap után kell megkezdeni és 4-12 hónap alatt egyenlı részletekben kell viszszafizetni, minden hónap 5-ig. A kölcsönszerzıdésben biztosítékot lehet kikötni. Ha a kölcsön
összegét a folyósítást követı 18 hónapon belül nem fizetik meg, azt a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszafizetni.
(2) Indokolt esetben (súlyos betegség, egyéb szociális probléma) kérelemre a kölcsön visszafizetésének megkezdésére a polgármester haladékot adhat, vagy azt felfüggesztheti. Ez az idıtartam azonban az egy évet nem haladhatja meg.
(3) Az átmeneti segély iránti kérelmet a polgármester bírálja el, akinek döntése ellen a határozat
kézhezvételét követı 15 napon belül a képviselı-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
Szociális célú tőzifa támogatás
24/A § 9*
(1) Szociális célú tőzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képezı, rendelkezésére
álló – közterületen kivágott vagy egyéb helyrıl származó – fából a készlet erejéig, a kérelmek
beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a családjában
az egy fıre esı jövedelem
a) családban élı esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
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b) egyedül élı esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(2) Jogosultsági feltétel, hogy a kérelmezı ingatlanának főtése tőzifával vagy vegyes tüzeléssel
legyen megoldva, melyrıl írásban nyilatkoznia kell.
(3) A szociális célú tőzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 3 m3 háztartásonként.
(4) Az elbírálás során elınyt élvez az, aki lakásfenntartási támogatásban nem részesült.
(5) A szociális célú tőzifa támogatást – a Képviselı-testület által átruházott hatáskörben – a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság állapítja meg.
Temetési segély
25. §7*
(1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segélyt az (1) bekezdés teljesülése esetén annak a személynek lehet megállapítani,
akinek családjában az egy fıre jutó, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
(3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 25 %-a. A
helyben szokásos legolcsóbb temetés 2011. évben 120.000,- Ft, melynek mértékét a Képviselı-testület minden év január 31-ig – a temetést végzı vállalkozó által kiállított igazolás alapján – felülvizsgál.
Beiskolázási segély
26. §
(1) Az Önkormányzat beiskolázási segélyben részesítheti azokat a családokat, ahol a szülık, törvényes képviselık az oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek beiskolázását
megélhetésük veszélyeztetése nélkül nem tudják megoldani.
(2) Nem támogatható az a család,
a) ahol az egy fıre jutó nettó átlagjövedelem meghaladja a nyugdíj legkisebb összegének
másfélszeresét, a 3. és minden további családtag esetében a nyugdíjminimumot,
b) amely a nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét meghaladó értékő vagyontárggyal rendelkezik,
c) amely rendszeres nevelési segélyben részesül.
(3) 7*
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27. §
(1) A támogatás mértéke egy gyermekre nem haladhatja meg a nyugdíj legkisebb összegének
felét.
(2) A segély rendeltetésszerő felhasználása a felvételre jogosulttal számla becsatolásával igazoltatható.
Közgyógyellátás
28. §7*
(1) A jegyzı méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti a rendszeresen jelentkezı havi gyógyító ellátás költsége.
(2) A közgyógyellátás iránti kérelemhez az e rendeletben meghatározottakon kívül csatolni kell a
háziorvos, illetıleg a kezelı szakorvos igazolását a havi gyógyító ellátás költségeirıl.
(3) A szociális rászorultság feltétele, hogy az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyógyszerköltség, illetve a gyógyászati segédeszköz költsége a kérelmezı megélhetését veszélyezteti.
(4) Létfenntartást veszélyeztetı körülmény az, amikor a kérelmezı havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
Rendszeres nevelési segély
29. §
(1) Az önkormányzat a kiskorú részére rendszeres nevelési segélyt állapíthat meg, ha a szülı(k)
és a családban élı más tartásra köteles hozzátartozók jövedelmének együttes összegébıl kiszámított egy fıre esı jövedelem – önhibájukon kívül – nem éri el a nyugdíjminimumot, és
emiatt a kiskorú gyermek részére a szükséges ellátás (élelmezés, ruházkodás, iskolai felszerelés stb.) tartósan nem biztosított.**
(2) Kivételesen akkor is megállapítható a rendszeres nevelési segély az egyedülálló, a három
vagy több gyermeket, illetıleg egészségileg károsodott gyermeket nevelı szülık esetében, ha
az (1) bekezdésben foglaltak szerint számított egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
legmagasabb összegét legfeljebb 50 %-kal meghaladja.**
(3) A rendszeres nevelési segély minimum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-a,
maximum 50 %-a.**
(4) Ha a családban rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, a támogatás idıpontjától kezdve a korábban megállapított rendszeres nevelési segélyt meg kell szüntetni.***
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Közcélú munkavégzés****
29/A. §
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az aktív korú, nem foglalkoztatott
személyek munkaerı-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, amelynek
keretében különösen a szociális segélyt kérelmezı igényjogosult személyek foglalkoztatását kell
biztosítani.
29/B. §
(1) A rendszeres szociális segély megállapítása elıtt meg kell vizsgálni a kérelmezı közcélú
munkavégzés keretében történı foglalkoztatásának lehetıségét.
(2) Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minısülı állami
vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítésérıl - jogszabály
alapján - a települési önkormányzat gondoskodik.
(3) A jelen rendelet alkalmazásában aktív korú nem foglalkoztatott személyen az Szt. 33. § (1)
bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni.7*
(4) A közcélú munkavégzés az Önkormányzat által szervezetten vagy az általa kijelölt más foglalkoztatónál is végezhetı. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás idıtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha az aktív korú, nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják.
(5) 7*
(6) 7*
Rendszeres szociális segély
30. §*
(1) A rendszeres szociális segélyt a szociális törvény rendelkezései alapján kell megállapítani.
(2) A rendszeres szociális segély havi összege az Szt. 37. § (4)-(5) bekezdése szerint számítandó.7*
(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személynek van olyan ingatlan vagyona,
amelybıl az ellátás egészében vagy részben fedezhetı, a rendszeres szociális segély összegét
a jogosult halálakor hagyatéki teherként az illetékes közjegyzınél be kell jelenteni. Errıl a
támogatás megállapításakor a megállapító határozatban rendelkezni kell.
(4) Az aktív korúak ellátásában részesülı személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként a Szentendrei Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal (a továbbiakban: Szolgálat) együttmőködik, amelynek keretében:
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a) a Szolgálatnál az ellátást megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül
nyilvántartásba veteti magát, és
b) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a beilleszkedését segítı programról
írásban megállapodik a Szolgálattal, és
c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat, valamint
d) köteles a részére a beilleszkedést segítı programban foglaltaknak megfelelıen felajánlott
megfelelı munkalehetıséget elfogadni. 7*
(5) A beilleszkedést segítı program, az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodva kiterjed:
a) a Szolgálattal való kapcsolattartásra,
b) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére. 7*
(6) Az aktív korúak ellátásában részesülı személy az együttmőködési kötelezettségét megszegi,
amennyiben: 7*
a) a meghatározott határidın belül nem veszi fel a kapcsolatot az együttmőködésre kijelölt
szervvel,
b) a beilleszkedést segítı programról szóló megállapodást nem köti meg,
c) a beilleszkedést segítı programban kötött megállapodásban meghatározottakat a rögzítettek szerint nem teljesíti,
d) megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget.
(7) Az együttmőködési kötelezettség megszegését a Szolgálat haladéktalanul jelzi a jogosultságot
megállapító szervnek.
A jogosultságot megállapító szerv a jelzés alapján a rendszeres szociális segélyt megszünteti.7*
Idıskorúak járadéka
30/A. §***
(1) Az idıskorúak járadékát a szociális törvény 32/B. § alapján kell megállapítani.
(2) 7*
(3) Az idıskorúak járadékának megállapítása a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
hatáskörébe tartozik. 7*
30/B. §6*
(1) Az Önkormányzat a Dunabogdány községben lakóhellyel rendelkezı, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet7* szerinti
érintettek részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt a Dunabogdány–Kisoroszi ha-
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józási útvonalon a menetrend szerinti révközlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy
árának erejéig, amennyiben ezt az érintettek írásban igénylik.
(2) Jogosult mindazon 70 éven aluli a Kormányrendeletben meghatározott személy az utazási
támogatást igénybe venni, amennyiben a havi jövedelme a mindenkori minimálbér kétszeresét
nem haladja meg.
(3) Ezen támogatási forma juttatását más szociális segély igénybevétele nem zárja ki.
Záró rendelkezések
31. §
(1) A szociális ellátások iránti kérelmek elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása a kérelmezıket terheli.
(2) A döntés meghozatalához szükséges környezettanulmányokat a Polgármesteri Hivatal készíti
el, kivéve a lakásfenntartási támogatást, amelynél a Szociális Bizottság végzi a szükséges
helyszínelést.
(3) A Szociális Bizottság, továbbá a polgármester az átruházott hatáskörben végzett tevékenységérıl évente beszámol a képviselı-testületnek, de külön kérésre ennél gyakrabban is tájékoztatást köteles adni.
(4) A rendelet 1994. május hó 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti a képviselı-testület 7/1993. (VII.7.) Önk. számú rendelete.
Dunabogdány, 1994. április 6.

Horváth Imre
polgármester
A rendelet kihirdetésre került.
Dunabogdány, 1994. április 6.

Dr. Németi Sándor
jegyzı

Dr. Németi Sándor
jegyzı

