
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLET
22/2006 (XII.14.)Ökr. számú

RENDELETE
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló

1993. évi III törvény helyi végrehajtási szabályairól [1]

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (továbbiakban: Sztv.) valamint a 
gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény, valamint a 
végrehajtása tárgyában kiadott 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet végrehajtására, és az 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.fejezet
Általános rendelkezések

1.§
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a 
helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 
ellátásokra való jogosultság feltét, valamint érvényesítésének garanciáit.

A rendelet hatálya
2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csernely községi Önkormányzat közigazgatási területén élő

                  a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 
bevándoroltakra,

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) az Sztv. 6.§ - ban meghatározott hajléktalan személyekre.

(2) [2]

(3) [3] A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Sztv. 3.§ (2) – (3) bekezdésében meghatalmazott 
személyekre.

Eljárási szabályok
3.§ [4] [5]

1. A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített 
formanyomtatványon az önkormányzat hivatalában lehet előterjeszteni.

2. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezőnek, valamint a kérelmezővel egy lakcímen élő 
személyeknek a lakcímen tartózkodási jogcímét, és ezt hitelt érdemlően igazolni kell, 
valamint a kérelemben fel kell tüntetni a rokonsági fokot.

3. A kérelemben fel kell tüntetni továbbá a támogatás elbírálásához szükséges további adatot, 
igazolást a rendkívüli élethelyzet fennállásáról, valamint a támogatás igénylésének 
indoklását.

4. A kérelmező köteles a maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és 
azokat hitelt érdemlően igazolni.
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5. A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény előírásait kell alkalmazni.

6. A vagyoni helyzetet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.

7. A jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell e tényről 
nyilatkozniuk.

8. Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmány 
készíthető.

9. Amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a temetési költségekhez való 
hozzájárulás miatt kerül benyújtásra, a kérelemhez csatolni szükséges az eltemető nevére 
kiállított eredeti temetési számlákat, illetve be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi 
kivonatát.

4.§ [6] [7]

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos 
hatáskörét.

II. fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Aktív korúak ellátása
5.§ [8]

(1)-(7) [9]

(8) [10] [11] Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezett legyen.

(9) [12] [13]A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az 
általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat

      a.) tisztán  rendezetten, higiénikus állapotban tartja,

      b.) az ingatlanok állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használatát biztosítja,

      c.) a házhoz tatozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá

      d.) [14] a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról gondoskodik

 (10) [15] ) [16]

 (11) [17] [18]

 (12) [19] [20]     

Időskorúak járadéka
6.§ [21]

Ápolási díj
7.§ [22]

Temetési segély
8.§ [23]

Rendkívüli települési támogatás
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9.§ [24] [25]

(1) Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő azon személyeknek, akik önmaguk, illetve 
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy az alkalmanként jelentkező 
többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek 
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak – rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek kell tekinteni különösen azt 
a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként és havi rendszerességgel. A rendkívüli 
települési támogatás alkalmankénti vagy havi rendszerességű formájáról a hatáskör gyakorlója dönt, 
mérlegelési jogkörében.

(4) Az alkalmanként adott rendkívüli települési támogatás összege legalább 3.000.-Ft, de legfeljebb 
10.000.-Ft.

(5) Rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel legfeljebb havi 5.000.-Ft összegben, 
három hónapra állapítható meg.

(6) A havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása alatt 
rendkívüli települési támogatás – temetési célú kivételével – nem állapítható meg.

(7) A rendkívüli települési támogatás – valamennyi célt figyelembe véve – egy naptári évben 
együttesen 3 alkalommal állapítható meg.

(8) A rendkívüli települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulás formájában is 
nyújtható. A rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet megállapítani, aki 
településen lakóhellyel rendelkező elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, 
illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a 
családja létfenntartását veszélyezteti.

(9) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre 
számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-
át.

(10) A rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10%-a.

(11) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000.-Ft.
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Lakásfenntartási támogatás
10.§ [26]

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
11.§ [27]

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
12.§ [28]

III. fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások

Köztemetés
13.§ [29]

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, járulékfizetés alapjának meghatározása
14 § [30] [31] [32]

14/A . § [33] [34]

IV. Fejezet [35]

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
15.§ [36]

15/A. § [37]

Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapellátásokat biztosítja:

a./ szociális étkeztetés,

b./ házi segítségnyújtás,

c./ családsegítés.”

15/B. § [38]

Étkeztetés

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

            a.) koruk,

            b.) egészségi állapotuk,

            c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

            d.) szenvedélybetegségük,

            e.) hajléktanságuk

miatt.

(2) A Képviselő – testület szociálisan rászorultnak tekinti- jövedelemtől függetlenül – azon 
személyeket, akik a 65. életévüket betöltötték és egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy 
önmagukról, családtagjaikról gondoskodni tudjanak.

(3) Szociálisan rászorultak azok a 65. év alatti egyedülálló személyek is akik – hozzátartozó 
hiányában- napi egyszeri meleg étkezést önmaguk számára biztosítani nem képesek.

15/C. § [39]
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Házi segítségnyújtás

Az Önkormányzat az Szt. 63. §-a szerint megállapított gondozási szükségletekkel rendelkező házi 
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról az Úz Csillaga Közhasznú Alapítvány útján 
gondoskodik.

15/D. § [40]

Családsegítés

Az Önkormányzat a családsegítéshez való hozzáférést az Ózd Kistérsége Többcélú Társulás útján 
biztosítja.

16.§ [41]

17.§ [42]

18.§ [43]

A jogviszony megszűnése, megszüntetése
19.§

Térítési díj
(1) Az Szt.114.§(1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat 
kell fizetni.

(2) A térítési díj mértékét és fizetésének módját a Képviselő – testület külön rendeletben állapítja 
meg.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

20.§ [44]

(1) Ezen rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatba lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Községi Önkormányzat 5/2000. (VI. 
01.) Ökr. Sz., valamint annak módosítására hozott 5/2000.(07.05.), 10/2000.(09.28), 3/2001.
(03.01.), 13/2002.(12.12.), 7/2003.(10.30.), 2/2004.(02.26.), 14/2005. (X.27.), 16/2005. (XII.15.), 
3/2006.(II.01.), 15/2006. (VI.27.) Ökr.sz.rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) [45] Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. Rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.

(5) [46] Az Szr. 5.§ (3) bekezdésében és 15. § (1) bekezdése c.)-e.) pontjaiban szabályozott 
ellátások biztosítása az ózdi Többcélú Kistérségi Társulás intézményi keretei közötttörténik.

Csernely, 2006. december 14.
                        Dobosné Dr. Kvesztár Henrietta sk.                           Kaló Zoltán sk.
                                      Körjegyző                                                     polágármester

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvány 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 
2006. december 18. napján kihirdetésre került.
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Csernely, 2006. december 18.

                                                                                  Dobosné Dr. Kvesztár Henrietta
                                                                                                  Körjegyző

       

            

[1] Egységes szerkezetben az alaprendeletet módosító 3/2007. (III.30.) Ökr. sz., 5/2007.(IV.30.) 
Ökr. sz.,   6/2007.(VI.14.) Ökr. számú rendelettel.

[2] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8. § - a 2014. január 1 – i 
hatállyal

[3] Módosította az 5/2007.(04.30.) önkormányzati rendelet 1. §- a 2007. május 1 – i hatállyal

[4] Hatályon kívül helyzete a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8. § -a 2014. január 1 – i 
hatállyal

[5] Beiktatta a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015. március 1-től.

[6] Módosította a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § - a 2014. január 1 – i hatállyal

[7] Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. március 1-től.

[8] Módosította a 6/2009.(III.26.) önkormányzati rendelet 3. § - a 2009. március 27 – i hatállyal

[9] Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. 
március 1-től.

[10] Beiktatta a 4/2011.(I.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. február 1. – i hatállyal

[11] Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2015. március 1-től.

[12] Beiktatta a 4/2011.(I.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. február 1. – i hatállyal

[13] Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. március 1-től.

[14] Módosította a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2014. január 1 – i hatállyal

[15] Beiktatta a 4/2011.(I.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. február 1. – i hatállyal

[16] Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. 
március 1-től.

[17]Beiktatta a 4/2011.(I.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. február 1. – i hatállyal

[18] Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. 
március 1-től.

[19] Beiktatta a 4/2011.(I.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2011. február 1. – i hatállyal

[20] Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. 
március 1-től.

[21] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[22] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
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hatállyal

[23]Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[24] Módosította a 14/2014.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3.§ - a 2014. január 1- i hatállyal

[25] Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3.§ - a. Hatályos 2015. március 1-től.

[26] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[27] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[28] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[29] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[30] Módosította az 5/2007.(04.30.) önkormányzati rendelet 8. § - a 2007. május 1 – i hatállyal

[31] Módosított a 15/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2009. január 1 – i 
hatállyal

[32] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[33] Beiktatta az 5/2007.(04.30.) önkormányzati rendelet 8. § - a 2007. május 1 – i hatállyal

[34] Hatályon kívül helyezte a 15/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2009. 
január 1 – i hatállyal

[35] Módosította a 2/2010.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. § - a 2010. február 25 – i hatállyal

[36] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[37] Beiktatta a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 4. § - a 2014. január 1 – i hatállyal

[38] Beiktatta a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 5. § - a 2014. január 1 – i hatállyal

[39] Beiktatta a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. § - a 2014. január 1 – i hatállyal

[40] Beiktatta a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 7. § - a 2014. január 1 – i hatállyal

[41]  Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[42] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[43] Hatályon kívül helyezte a 14/2103.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§ - a 2014. január 1 –i 
hatállyal

[44] Módosította a 2/2010.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. § /1/ bekezdése 2010. február 25 – i 
hatállyal

[45] Beiktatta az 5/2007.(04.30.) önkormányzati rendelet 10. § - a 2007. május 1 – i hatállyal

[46] Beiktatta az 5/2007.(04.30.) önkormányzati rendelet 10. § - a 2007. május 1 – i hatállyal

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref37
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref36
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref35
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref34
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref33
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref32
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref31
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref30
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref29
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref28
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref27
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref26
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref25
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref24
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref23
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref22
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref21
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref20
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref19
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref18
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref17
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref16
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref16
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed2dr7eo0dt3ee8em9cj0by7bw2bx1cf0bx3o#_ftnref15

