
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015.(II.25.)rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
32.cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, töbször módosított 1993. évi III.tv. 32.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1.§ (1) A rendelet célja  szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – 
kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a 
nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális 
ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének 
helyi szabályozása.

(2) Az Önkormányzat az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok
életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is 
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról 
elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az 
egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális 
biztonság megteremtése szempontjából.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatának illetékességi 
területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3) bekezdéseit és a 7.§ 
(1) bekezdését.

3. Értelmező rendelkezések

3.§ (1) E rendelet alkalmazásában:
a) lakcím: a bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás adatai az irányadók;
b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;
c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges 
elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;
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d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. 
pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, és a testvér.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4.§ rendelkezései az 
irányadók.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4.§ (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a 
Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre, a Szociális és Egészségügyi Bizottságra 
(továbbiakban: Bizottság), valamint a Balassagyarmati Kistérségi Társulásra ruházza át.

(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Bizottság, vagy a 
Polgármester jogosult.

(3) A Polgármester és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a 
Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatalnál benyújtandó illetékmentes 
fellebbezéssel lehet élni.

5.§ (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, amelyhez forma-
nyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. 
Az elbíráláshoz a kérelmező köteles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozó személyi adataira, 
vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. 

(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a 
kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti. (kérelmező nevére 
szóló közüzemi ill.telefonszámla)

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem 
rendelkezik – személyesen, vagy postai úton nyújthatók be.

(4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyintézője készíti elő.

(5) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi 
döntést előkészítő hivatali szerv indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából – 
környezettanulmányt készíthet, szükség esetén a családgondozó bevonásával.

(6) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a 
jövedelemszámításnál az Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6.§ (1) Az Szt.17.§-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.
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(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan 
veszélyezteti, a hatáskört gyakorló szerv a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból
részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

6. Adatkezelés

7.§ Az adatfelvétel és adatkezelés során be kell tartani az Szt. 24. §-ában foglaltakat, 
valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó 2011. évi CXII. tv. előírásait.

7. Pénzbeli ellátási formák

8.§ (1) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára
   a) rendkívüli települési támogatást -ennek keretében :
      aa) temetési támogatást 
      ab) krízistámogatást
      ac) eseti támogatást
   b) köztemetést
állapít meg az Szt. 45.§ (3)-(5) bekezdésében és 48.§-ában foglaltak figyelembevételével, 
valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) A rendkívüli települési támogatások kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárából 
történik. 

II. fejezet

Rendkívüli települési támogatások és köztemetés 

8. Rendkívüli települési támogatások fajtái

9.§ (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került 
(elveszti munkáját, egészségkárosodás miatt munkavégzésre nem képes, eltartóját elveszíti, 
nagykorú, de tanulói jogviszonnyal rendelkezik, nem képes biztosítani saját részére az 
alapvető élelmiszereket, a fűtést, világítást, ívóvizet, valamint mindennnapos gyógyszer-
szükségletét) valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e 
rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt:

  a) halálesetre tekintettel temetési támogatás,
  b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
      előkészítése, valamint elemi kár esetén krízistámogatás,
  c) önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás
      formájában.

(2) A rendkívüli települési támogatások közül a temetési támogatás és a krízistámogatás iránti
kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a Polgármester, az eseti támogatás iránti 
kérelem ügyében első fokon a Bizottság dönt.

9. Temetési támogatás

10.§ (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg 
annak a személynek,
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      a)  aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy
           arra nem volt köteles, vagy 
       b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,   
            illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és 
       c) akinek családjában az egy főre jutó családi jövedelem nem haladja meg az
           öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetén
           annak 2,5-szeresét.

(2) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 100.000 Ft.

(3)A temetési támogatás  összege  minimum  10.000,-  Ft. 
(4) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetési költségekről
a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlák 
eredeti példányát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
  
(5) A megállapított temetési támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az erről
szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező 
részére vissza kell küldeni.

10. Krízistámogatás

11.§ (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg:

         a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
             fogadásának előkészítése érdekében (a kérelemhez csatolni kell a szakorvos vagy
             védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről), 

         b) akinek Érsekvadkert község közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri és 
             az érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik,

        c) életmentő gyógyszer beszerzésére (számlabemutatás kötelezettsége mellett)

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és 
belvíz.

(3) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb 1 
alkalommal részesíthető.

11. Eseti támogatás

12.§ (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a 
személynek, aki, vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal 
küzd, illetve gyógyszer-, vagy lakhatási költségét nem tudja megfizetni.

(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

      a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
          mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200- %át és
      b) vagyona nincs.
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(3) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb 2 
alkalommal részesíthető.

(5) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál és
nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak 
különösen indokolt esetben lehet.

(6) Az eseti támogatásban részesülő személyeknél elvárás a gondozott lakókörnyezet és a 
megművelt kert megléte.

12. Köztemetés

13.§ (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48.§-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Polgármester a 
köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

a) elengedheti, vagy
b) csökkentheti.

III. fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

                                           13. Étkezési térítési díj kedvezmény  

14.§(1) Az  egy,  vagy  két  gyermeket  nevelő, és gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülő  szociálisan  rászorult  személy  kérelmére az önkormányzat támogatást nyújt az 
illetékességi területén működő gyermekintézmény étkezési térítési díjának kifizetéséhez.

(2) A támogatás a kérelmezőt terhelő térítési díj 10-50%-a, feltéve, hogy családjában az egy 
főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át.

(3) A támogatás összegének megállapítása:

az első félévben beadott kérelem esetén június 30-ig,

a második félévben beadott kérelem esetén a tárgyévet követő január 31-ig történik.

Ezen időszak alatt az anyagi és szociális helyzetben bekövetkezett javuló változást 
köteles a támogatást igénybe vevő 8 napon belül jelezni, valamint köteles 
jövedelemigazolást és közüzemi számlákat becsatolni. Ezek elmulasztása esetén a  
következő kérelem elutasításra kerül.

(4) A támogatás időszakában bekövetkezett romló jövedelmi változás esetén – kérelemre – 
újból megállapításra kerül a támogatás összege.
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(5) A támogatás összegének az adott intézményhez történő utalásról a Polgármesteri Hivatal 
gondoskodik.

14. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások  

15.§ Az önkormányzat személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások 
közül:
      a/ szociális étkeztetést
      b/ házi segítségnyújtást, 
      c/ családsegítést 
      d/ közösségi ellátást- azon belül:
- pszichiátriai
- szenvedélybeteg- ellátást
      f/ támogató szolgálatot
      g/ jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
biztosítja.

15. Szociális étkeztetés

 16.§ (1)Az önkormányzat étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább 
napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és
 eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

-koruk
-egészségi állapotuk
-fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
-szenvedélybetegségük vagy
-hajléktalanságuk miatt.

(2)Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 65. életévét.

(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja,
hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb.

(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott
étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot.

(5) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(6) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó
szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az
érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan
szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására.

(7)Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét a Képviselő-testület
külön rendeletben állapít meg.

(8)Az Önkormányzat az étkeztetést

6



                   - étel elvitellel, valamint
                   - az étel házhoz szállításával biztosítja.

(9)Az ellátást az ÖESZI szervezése keretében kell megoldani.

16. Házi segítségnyújtás

 17.§ Az önkormányzat a házi segítségnyújtás alapellátást a Balassagyarmati Kistérség Szociális 
 Szolgáltató Központján keresztül biztosítja.

  
17. Családsegítés

18.§ (1)A családsegítő szolgáltatás célja, a településen élő szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett és krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési
képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízis-
helyzet megszüntetésének elősegítése.

(2)A családsegítés keretében biztosítani kell:
     a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
     b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
     továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
     c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
     konfliktusok megoldásának elősegítését,
     d) a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok tervezését,
     e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
     problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, illetve az
     egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
     f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
     konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
     élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

(3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell
terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás
keretében is megfelelően biztosíthatók.

(4)Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatást a társult önkormányzatokkal együtt
 létrehozott Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő    
Szolgálattal biztosítja.

18. Közösségi ellátások

19. § Az önkormányzat a pszichiátriai, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi alapellátást a Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központján 
keresztül biztosítja.
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19. Támogató szolgálat

20.§ Az önkormányzat a támogató szolgálat alapellátást a Balassagyarmati Kistérség 
Szociális Szolgáltató Központján és a Kolping Támogató Szolgálaton keresztül biztosítja.

20. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

21.§ Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Balassagyarmati 
Kistérség Szociális Szolgáltató Központján keresztül biztosítja.

IV. fejezet  

                 Személyes gondoskodást nyújtó szakosított       ellátás   

22.§  Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül:
    - a nappali ellátást biztosítja az Öregek Egyesített Szociális Intézménye /továbbiakban:
       intézmény/ működtetésével.   
                                     

 21. Nappali ellátást nyújtó intézmény

23.§ (1) Az önkormányzat a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére.

(2)A személyes gondoskodás e formáját az intézmény keretében biztosítja az önkormányzat.

(3)Az intézmény a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes időkorúak napközbeni gondozására szolgál.

(4)Az intézmény gondozásába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi
    állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.

24.§ (1) A személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások igénybevétele  az  ellátást
igénylő, illetőleg törvényes képviselője kérelmére indul.

(2)Az étkeztetés iránti kérelmeket, valamint az intézményi ellátás iránti kérelmeket az 
intézmény vezetője bírálja el.

(3)Az intézményi ellátás iránti kérelem esetén az intézményvezető írásban értesíti a döntésről
az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

(4)Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének 
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az 
önkormányzathoz fordulhat.

(5)Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel,
illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

(6)A megállapodás tartalmazza:
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a/ az intézményi ellátás időtartamát /határozott, vagy határozatlan idő/

b/ az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,

c/ a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.

(7) Az intézményi jogviszony megszűnik:

a/ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b/ a gondozott halálával,
c/ határozott idejű gondozás esetén a megjelölt időtartam lejártával.

(8)Az intézményi jogviszony megszűnését a jogosult, illetve annak törvényes képviselője
kezdeményezheti.   A kezdeményezés alapján az intézményvezető az intézményi
jogviszonyt megszűnteti.

(9)Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszűnteti, ha a jogosult
  a/ másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,

b/ a házirendet súlyosan megsérti,
c/ az intézményi elhelyezése nem indokolt.

(10) Az intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető  
panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a 
megszűntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül az önkormányzathoz fordulhat.

25.§ (1)A gondoskodásért és étkeztetésért fizetendő intézményei térítési díjat az önkormányzat
külön rendeletben állapítja meg.

(2)A gondozottak által fizetendő személyi térítési díjat a Szt. rendelkezési alapján kell       
megállapítani.

22. Szociálpolitikai Kerekasztal

26.§ (1) Az Önkormányzat a helyi szociális ellátórendszer közötti információ nyújtására, 
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósítá-
sának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt 
működtet.

(2) Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) Polgármester
 b) Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
 c) Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője
 d) ÖESZI vezetője
 e) Családgondozó
 f) Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal összehívásáról a Polgármester gondoskodik.       
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(4)Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.

V. fejezet

Záró rendelkezések

27.§ (1)Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével a szociális ellátások rendjéről szóló 15/2013.(IX.02.) 
önkormányzati rendelet és mellékletei hatályukat vesztik.

Érsekvadkert, 2015. február 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária                                                                       Kőhalmi Erika
Polgármester                                                                                           jegyző
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1. melléklet 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló

 rendelethez 

 KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
Telefonszám (mobil):..................................................................................................................
2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.......fő
A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:
név/születési név születési hely év, hó,

nap
anyja neve rokonsági fok

II. Jövedelmi adatok
jövedelem 
típusa

kérelmező közös 
háztartásban 
élő személyek

munkaviszonyból, 
foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó
társas és egyéni 
vállalkozásból, 
őstermelői, illetve 
szellemi és más 
önálló 
tevékenységből 
származó
alkalmi 
munkavégzésből 
származó
táppénz, gyed, gyes, 
gyet, családi pótlék
nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű 
rendszeres szociális 
ellátások
önkormányzat és 
munkaügyi szervek 
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által folyósított 
ellátások  
egyéb
Összesen

III. Vagyoni helyzet:
A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1.  Lakástulajdon  és  lakótelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat):

címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m
2
,

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)
2.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat):
címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:

........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb,  nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése  (zártkerti  építmény,  műhely,  üzlet,  műterem,  rendelő,  garázs
stb.):  ............................  címe:  ......................................  város/község...........................

út/utca  ....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m
2
,  tulajdoni  hányad:  .................,  a  szerzés

ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  ..........................
címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  ....................  hsz.

alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
B) Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

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.
                 
 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni
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IV. Haláleset miatti rendkívüli települési támogatás esetén:

Az elhunyt személyes adatai:

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Tájékoztató:

1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell:
- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal 
(pl. munkáltatói igazolás) történik.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ szerint:
"(2) A jogosultság megállapításakor
a)  a  havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban  együtt:  vállalkozás)  származó  -  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem  benyújtásának  hónapját  közvetlenül  megelőző  tizenkét  hónap  alatt  szerzett
jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b)  pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással  már  lezárt  időszakra  esnek,  a  jövedelmet  a  bevallott  éves  jövedelemnek  e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
2.  A  kérelemhez  a  halotti  anyakönyvi  kivonatot kell  csatolni,  ha  elhunyt  személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik.

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.

Érsekvadkert, ...........év.......................hó.....nap.
....................................................................

           kérelmező
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Részletes indoklás
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelethez

1.§ Meghatározza az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatási rendszer céljait, a 
kiemelt célcsoportok megnevezésével.

2.§ A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szt.) rendelkezéseiben foglaltakra tekintettel került meghatározásra. 

3.§ A rendelet alkalmazása során egyes fogalmak értelmezését tartalmazza.

4.§ A rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében a hatásköri szabályokat 
fogalmazza meg. A szociális feladat-és hatáskörök gyakorlóját nevesíti. 

5.§ A rendeletben az eljárási szabályokat is rögzíteni kell, mely a törvény előírásainak 
megfelelő.

6.§ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetéséről rendelkezik.

7.§ Az adatkezelés szabályozását tartalmazza.

8.§ Az új pénzbeli ellátásokat nevesíti, melyeket az Önkormányzat törvényi felhatalmazás 
alapján nyújt a szociálisan rászorult személyek részére.

9.§-12. §  A rendkívüli települési támogatások fajtáit és azok igénybe vételi szabályait 
részletezi külön-külön.

13.§ A köztemetés szabályairól rendelkezik.

14.§ A személyes gondoskodást  nyújtó szociális ellátások közül az étkezési térítési díj 
kedvezményt szabályozza, amelyet a korábbi rendelet is tartalmazott.

15.§ A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat sorolja fel /korábbi rendelet szerint/.

16.§-21.§ Az alapellátásokról és igénybevételük szabályairól, valamint az ellátást biztosító 
szervről rendelkezik. /korábbi rendelet szerint/

22.§-25.§ A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásról, az intézmény működésének
szabályairól rendelkezik. /korábbi rendelet szerint /

26.§ A Szociálpolitikai  Kerekasztal működésének rendjét tartalmazza. Ez új rendelkezés az 
Szt. előírása alapján.

27.§ Záró -  hatálybaléptető és hatáyon kívül helyező – rendelkezéseket tartalmaz.
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