
Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
4/2015. (II.17.) rendelete 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól  
 

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§. (2) bekezdésében, 10.§. (1) bekezdésében, 25.§. (3) 
bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45.§-ában, 
48.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja, alapelvei 

1. §. 
 

(1) A rendelet célja, hogy a Képviselőtestület eleget tegyen az a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) által előírt szabályozási 
kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó 
feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és 
az ellenőrzés rendjét. 

(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. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében 
a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló 
élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük 
megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását. 

 
A rendelet hatálya 

2. §. 
 

A rendelet hatálya Döbrököz község közigazgatási területén kiterjed az Sztv. 3.§-ban meghatározott 
személyekre. 
 

3. §. 
 

(1) A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4.§-a 
tartalmazza. 

(2) E rendeletet az Sztv-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 
Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 

 
Ellátási formák 

4. §. 
 

A rendeletben szabályozott ellátási formák: 
− lakhatás költségeihez kapcsolódóan nyújtott települési támogatás 
− temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 
− rendkívüli települési támogatás 
− köztemetés 
− természetben nyújtott tűzifa támogatás 

 
Hatásköri szabály 

5. §.  
 



A rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlására – a jelen rendeletben 
meghatározott kivételekkel – a Képviselőtestület jogosult. 
 

II. fejezet 
Eljárási rendelkezések 

 
Kérelem és döntés-előkészítés 

6. §. 
 

(1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások megállapítása általában kérelemre történik. 
(2) A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatvány (1. melléklet) kitöltésével, írásban a 

Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szociális ügyintézőjéhez 
kell benyújtani, a szükséges mellékletek csatolásával.  
Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban 
fellelhetőek. 

(3) A szociális ellátás megállapítása hivatalból is kezdeményezhető.  
Az eljárás megindítására javaslatot tehetnek: a képviselők, a polgármester, a jegyző és az 
intézményvezetők, a szociális ellátó hálózat és jelzőrendszer tagjai.   

(4) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint – ha az 
döntésre előkészítő eljárásban közreműködő szükségesnek tartja – környezettanulmány 
alapján köteles meghozni.  
Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását 
megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy 
körülményeiben nem állt elő változás. 

 
Az ellátások kifizetésének rendje  

7. §. 
 

(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A 
folyósításról a Hivatal gondoskodik a 63/2006.(III.27.) Korm. rend. 6. § (1) bekezdése 
alapján. 

(2) Az igénylő rendkívüli élethelyzetére tekintettel a polgármester engedélyezheti az ellátás 
azonnali készpénzben való kifizetését. Erről a Képviselőtestületet – soron következő ülésén - 
tájékoztatni kell. 

(3) A természetben nyújtott ellátások számláinak kiegyenlítéséről a Hivatal gondoskodik. 
 

A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 
8. §. 

 
(1) A jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat az Sztv. 17.§-a tartalmazza. 
(2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama 

azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 
 

Adatvédelem 
9. §. 

 
A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Sztv. 18-24. §-a szerint illeti meg az 
igénylőket. 
 

Együttműködési kötelezettség 
10. §. 

 
(1) A rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező 

minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy 
egészben megoldódjanak. 

(2) Nem nyújtható a szociális ellátás - az Sztv-ben meghatározott eseteket kivéve - annak a 
személynek, aki olyan ingó, vagy ingatlan vagyonnal rendelkezik, melynek hasznosításából, 
vagy értékesítéséből szociális gondjait maga is képes lenne megoldani.  



(3) A rendelet alapján támogatásban részesülők a szociális helyzetükben, lakcímükben 
bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. 
Az ellátást megállapító határozatban erre fel kell hívni a szociális ellátásban részesülő 
figyelmét. 

 
III. fejezet 

Egyes ellátási formák 
 

Lakhatás költségeihez kapcsolódóan nyújtott települési támogatás 
11. §. 

 
(1) Az önkormányzat lakhatás költségeihez kapcsolódóan települési támogatást nyújt 

(továbbiakban: Ltt.) a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén.  

(2) Ltt-re jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% (42.750.- Ft)-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.  

(3) Az Ltt. megállapításánál figyelembe vett költségek a következők: villany, gáz, víz, 
szemétszállítási költség, tüzelőanyag vásárlás, albérleti díj, lakáscélú kölcsön havi törlesztő 
összege.  
A kérelemhez csatolandók a kérelmező nevére szóló, utolsó havi közüzemi számlák, a 
lakásbérleti vagy a hitelszerződés másolatai. 

(4) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre 
jutó elismert költség szorzata, ahol 
a. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450.- Ft. 
b. A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság 

− ha a háztartásban egy-két személy lakik 40 m2,   
− ha a háztartásban három személy lakik 50 m2,   
− ha a háztartásban négy személy lakik 60 m2, 
− ha négy személynél több lakik a háztartásban, a lakásnagyság minden további 

személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
(5) Az Ltt. egy hónapra jutó összege 

a. a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50%-át,  

b. a lakásfenntartás elismert havi költségének 20%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 100%-át,  

c. a lakásfenntartás elismert havi költségének 10%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át,  

d. de legfeljebb a lakhatási költségek (3) bekezdésben meghatározott összege. 
(6) Az Ltt. ellátást 100 Ft-ra kerekítve, egy naptári évre kell megállapítani. 
(7) Az Ltt. ugyanazon lakásra, csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 

személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell 
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás 
lakrészeit. 

(8) Az Ltt. folyósítása elsősorban a – kérelmező által kiválasztott – közszolgáltatónál, a 
kérelmező alszámlájára történő utalással fizetendő. 

(9) Az Ltt. iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 
12. §.  

 



(1) Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás (továbbiakban: Ttt.) nyújtható 
annak a személynek, aki közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott és ezen 
többletköltség viselésére létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes.  

(2) A Ttt. megállapítására jogosult, azon kérelmező, akinek családjában az 1 főre eső jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át. 

(3) A Ttt. megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési 
számlákat és az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. 

(4) A helyben szokásos általános temetési költség mértékét 120.000.- Ft-ban elfogadva, a Ttt. 
mértéke, ennek 10%-a, azaz 12.000.- Ft. 

(5) A Ttt. iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

13. § 
 
(1) Temetési költségek viseléséhez nyújtható kamatmentes kölcsön támogatás, amennyiben a 

kérelmező megélhetésének veszélyeztetése nélkül képtelen a temetési költségek fedezésére. 
(2) A kölcsön legfeljebb 120.000.- Ft, a visszafizetési ideje legfeljebb 6 hónap, amely időtartam 

alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. 
(3) A kamatmentes kölcsön folyósításának részletszabályait külön megállapodás tartalmazza. 
(4) Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes hátralékos összeg 15 

napon belül esedékessé válik. 
(5) A kérelem elbírálása és a megállapodás aláírása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

14. §. 
 

(1) Rendkívüli települési támogatásban (továbbiakban: Rtt.) részesíthetők kérelemre vagy 
hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak 
és családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150% (42.750.- Ft)-át, egyedül élő esetén annak 200% (57.000.- Ft)-át.  

(2) Az Rtt. alkalmanként kerül megállapításra, 1.000 és 10.000.- Ft összeg között. 
(3) Egy kérelmező részére, egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal nyújtható Rtt. 
(4) Az Rtt. pénzbeli, és természetben nyújtott támogatásként is adható.  

A természetbeni támogatás formája lehet : élelmiszer, tüzelő, gyógyszer, valamint tanszer 
vásárlás. 

(5) A létfenntartást veszélyeztető körülménynek minősülnek különösen:  
a. 30 napot meghaladó betegség miatti keresőképtelenség, vagy 14 napot meghaladó 

kórházi fekvőbeteg ellátás 
b. nyugdíj megállapítási eljárás miatti átmeneti jövedelem és ellátás nélküliség 
c. bűncselekményi áldozattá válás következtében jelentkező, a létfenntartáshoz szükséges 

tárgyakban vagyoni kár bekövetkezése 
d. elemi kár bekövetkezése (különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a hó-, a jég- és a 

széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz miatti 
ingatlankárosodás) 

(6) Előre nem tervezhető váratlan nagyobb összegű kiadásnak minősül különösen: 
a. akut betegség miatti alkalmi gyógyszerköltség,   
b. gyermek iskoláztatásához kapcsolódó alkalmi költség, 
c. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához kapcsolódó költség, 
d. gyermek fogadásának előkészítéséhez szükséges költség, 
e. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz szükséges költség, 
f. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó költség.  

(7) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali 
segítséget indokolják, a polgármester, az igénylő részére, jövedelmi viszonyokra való tekintet 
nélkül, azonnali Rtt-t állapíthat meg, melynek összege maximum 10.000.- Ft lehet.  
Az így hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet. 

(8) Az Rtt. iránti kérelmet részletesen indokolni kell és hozzá mellékelni a kérelemben hivatkozott 
tények igazolására alkalmas dokumentumokat, melyek különösen:   



a. az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelem nyilatkozato(ka)t, - 
amennyiben a jövedelemről szóló igazolások, illetve a jövedelem nyilatkozatok – a 
döntésre jogosult megítélése szerint – nem valós adatot tartalmaznak, úgy 
környezettanulmány végzését rendeli el, annak elvégzése után hoz a kérelemben érdemi 
döntést, 

b. betegség, kórházi ellátás miatti kérelem esetén az orvos (kórház) igazolását a 
keresőképtelenség idejének igazolására, 

c. nyugdíj megállapítása iránt eljáró hatóság végzését az eljárás megindulásáról, 
d. bűncselekmény áldozatává válás esetén a rendőrség által kiállított közokiratot, 
e. elemi kár esetén a biztosítói szakértői véleményt arról, hogy károsult rendelkezett-e 

biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás 
költségeinek előzetes kalkulációját, 

f. többletkiadás esetén azok felmerülését igazoló számlák, egyéb iratok.  
 

Köztemetés 
15. §. 

 
(1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt az Sztv. 48. §-ában foglaltak 

figyelembevételével. 
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legalacsonyabb költségű temetés rendelhető el. 
(3) A köztemetés költségét a Hivatal hagyatéki teherként köteles érvényesíteni. 

 
Természetben nyújtott tűzifa támogatás 

 16. §. 
 
(1) Természetben nyújtott tűzifa támogatásban részesíthető a szociálisan rászorult személy, akinek 

a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
250 %-át. 

(2) A természetben nyújtott tűzifa támogatás során előnyt élvez,  
a. aki az Szt. szerinti: 

aa. aktív korúak ellátására, 
ab. időskorúak járadékára jogosult, 

b. a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 
c. az egyedülálló nyugdíjas. 

(3) Családonként egy személy jogosult a támogatásra. 
(4) Jogosultanként 0,5 erdei m3 (6 mázsa) tűzifa juttatása állapítható meg. 

 
IV. fejezet 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 
 

17. §. 
 
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult 

eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások megállapításáról, 

folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló, a 13/2013. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet. 

 
Döbrököz, 2015. február 16. 
 
 

   Farkas Edit        dr. Kovács Ildikó  
  polgármester      címzetes főjegyző 

 
A rendelet kihirdetve: 2015. február 17. 
 
          dr. Kovács Ildikó    
                címzetes főjegyző    



 KÉRELEM 
települési támogatás megállapítása iránt 

 
1. A kérelmező személyes adatai  
 
Neve  
Születési neve  
Anyja neve  
Születési helye, ideje  
Állandó lakcíme  
Tartózkodási helye  
 
 
2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma : 

 fő, és adataik : 

  

név/születési név születési hely és idő anyja neve rokoni fok 

    

    

    

    
 
 
3. Jövedelmi adatok 
 

jövedelem típusa kérelmező közös háztartásban élő személyek 
munkaviszonyból, vagy 
foglalk.jogviszonyból szárm. 

     

vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

     

alkalmi munkavégzésből 
származó 

     

táppénz, gyed, gyes, gyet, 
családi pótlék 

     

nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendsz.szoc.ell. 

     

önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátás   

     

egyéb      

Összesen      
 
 
4. Vagyoni helyzet (A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona) 
 
A. Ingatlanok 
 
Lakás vagy lakótelek tulajdon címe:  

Alapterülete: Tulajdoni hányad: Szerzési idő: Forgalmi érték: 

    

Vagyonértékű joggal terhelt ( igen/nem )  
 
 



Üdülő vagy üdülőtelek tulajdon címe:  

Alapterülete: Tulajdoni hányad: Szerzési idő: Forgalmi érték: 

    

Vagyonértékű joggal terhelt (igen/nem)  
  
Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület címe:  

Megnevezés (zártkert, műhely, üzlet, garázs, stb.)  

Alapterülete: Tulajdoni hányad: Szerzési idő: Forgalmi érték: 

    

Vagyonértékű joggal terhelt (igen/nem )  
 
Termőföld tulajdon címe:  

Alapterülete: Tulajdoni hányad: Szerzési idő: Forgalmi érték: 

    

Vagyonértékű joggal terhelt ( igen/nem )  
 
B. Egyéb vagyontárgyak  
 
Gépjármű típusa, rendszáma:  

Szerzési idő: Forgalmi érték: 
 
Tehergépjármű típusa, rendszáma:  

Szerzési idő: Forgalmi érték: 
Megjegyzés: 

− Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat 
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

− Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi 
értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

− Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni, míg 
gépjárműnél a kor és állapot szerinti forgalmi értéket kell feltűntetni. 

 
 
5. Egyes települési támogatásonként csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok:  
 
A. lakhatás költségeihez kapcsolódóan nyújtott települési támogatás: 

− Kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelmének igazolása 
− Kérelmező nevére, az Ltt. szerinti címre szóló villany, gáz, víz és csatornadíj utolsó havi 

számlája, szemétszállítási szerződés, tüzelőanyag vásárlásáról szóló számla, albérleti díj 
esetén bérleti szerződés, lakáscélú kölcsön havi törlesztőjének esetén kölcsönszerződés és 
utolsó havi törlesztés bizonylatának másolata.  

− Lakás alaprajza, az egyes helyiségek méretének megjelölésével. 
 

B. temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás 
− Kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelmének igazolása 
− kérelmező nevére kiállított temetési számlák 
− az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. 
− Alulírott, kérelmező nyilatkozom, hogy az elhalt, aki    
 
 

( név, születési idő ) 



( utolsó lakcíme ) 

rokoni kapcsolatban állok.  

 
 
C. rendkívüli települési támogatás 
 
Alulírott, kérelmező kérem, hogy az alábbi élethelyzetre tekintettel részesítsenek rendkívüli 
települési támogatásban: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

− Kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelmének igazolása 
− Mellékelem (a megfelelő melléklet előtti pontot kérjük bekarikázni!) 

a. betegség, kórházi ellátás miatti kérelem esetén az orvos (kórház) igazolását a 
keresőképtelenség idejének igazolására, 

b. nyugdíj megállapítása iránt eljáró hatóság végzését az eljárás megindulásáról, 
c. bűncselekmény áldozatává válás esetén a rendőrség által kiállított közokiratot, 
d. elemi kár esetén a biztosítói szakértői véleményt arról, hogy károsult rendelkezett-e 

biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás 
költségeinek előzetes kalkulációját, 

e. többletkiadás esetén azok felmerülését igazoló számlák, egyéb iratok.  
 
Alulírott, kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott 
módon vissza kell térítenem. 
 
Döbrököz, 2015. év ....................... hó ..... nap. 
              

    .................................................................... 
                                     kérelmező 
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