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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

28/2013.(XII.31.) önkormányzati  rendelete 

 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) és 132. §. (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Nógrádmegyer településen állandó lakóhellyel rendelkező és 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,(a továbbiakban: 

Szt.)  3.§-ában meghatározott személyekre. 

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költség-  

vetésében kell tervezni. 

 

Eljárási rendelkezések 

2.§. 

 

A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. rendelkezéseit az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

3.§ 

 

A Képviselő-testület a szociális hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  

 

4.§. 

 

 (1) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon a    

 Rimóc Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) kell 

 benyújtani.  

 

(2) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése Nógrádmegyer Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének Gazdasági- Műszaki- Ellátó-és Szolgáltató Szervezetének (GAMESZ)  

feladata.  
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II. Fejezet 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

Aktív korúak ellátása 

5.§ 

  

(1) Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának egyéb feltétele, hogy a kérelem 

benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. A 

lakókörnyezet rendezettsége érdekében a jogosult az általa életvitelszerűen lakott ház, annak 

udvara, kertje, az ingatlan előtti járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és 

rendeltetésszerű használhatóságának, higiénikus környezetének (megfelelő illemhely 

kialakítása) folyamatos biztosítására köteles   

 

(2) Amennyiben helyszíni szemle során megállapítást nyer, hogy az 5. § (1) bekezdésben 

meghatározott feltétel nem teljesül, a jegyző megfelelő, de legalább 5 napos határidő 

tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat – az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével – 

felszólítja.  

 

(3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az 5.§ (1) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget. 

   

(4) Aktív korúak ellátásaként rendszeres szociális segély állapítható meg annak az aktív 

korúak ellátására jogosult személynek is,  

a) aki háztartásában két vagy több gyermeket, vagy egy vagy több beteg gyermeket egyedül 

nevel, vagy 

b) aki a közfoglalkoztatásban nem tud, vagy nem képes részt venni, egészségi, mentális 

állapota vagy családi körülményei miatt. 

 

(5) A (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott 

- egészségi ok lehet: a foglalkozás egészségügyi vizsgálat során alkalmatlan, időszakos,  

   átmeneti betegség,  a családban beteg, vagy fogyatékos gyermekről való gondoskodás. 

- mentális ok lehet: szenvedély-betegség, zavart tudatállapot. 

- családi ok lehet: rendkívüli, váratlan élethelyzet előállása. 

A fenti állapotok fennállását hitelt érdemlően igazolni  kell.  

 

A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködése 

6.§. 

 

(1) Nógrádmegyer Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres 

szociális segélyben részesülő személyek – ide nem értve az egészségkárosodott személyeket- 

( továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő) együttműködésének intézményi 

feltételeiről Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ családsegítői feladatokat ellátó 

szerve ( a továbbiakban: kijelölt szerv ) útján gondoskodik.  

 

(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles az együttműködés keretében  

 a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon  

 belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vétetni magát majd az ezt követő 15 napon belül 

illetve a kijelölt szerv által megjelölt határidőre a beilleszkedést segítő programról írásban a 

kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan betartani.     
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(3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről illetve a beilleszkedési programtól a jegyzőt 15 

napon belül értesíti. 

 

(4)  A beilleszkedést segítő program típusai: 

a) Munkavégzésre felkészítő foglalkozás 

b) Csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás, 

c) tanácsadás ( jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.)  

d) egyéni képességeket fejlesztő életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás 

e) alkalmi munkavállalást elősegítő programok 

 

(5) Az együttműködés megszegésének esetei: 

            a)  a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt 

szervnél és nem vetette nyilvántartásba magát,  

a) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, 

b) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, 

c) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti, hitelt érdemlő módon nem 

igazolja, 

d) a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását 

megfelelő módon nem igazolja. 

 

Önkormányzati segély 

7.§. 

 

(1) Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. 

 

(2) Önkormányzati segély igényelhető: 

      a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak 

mérséklésére, nyugdíj-, jövedelem-, illetve egyéb ellátás kifizetésének késlekedése miatt, 

vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásokhoz, betegséghez, elemi kár 

elhárításához kapcsolódó kiadások enyhítésére; 

  

     b) gyermek és fiatal felnőtt - rászorultságára tekintettel -  pénzbeli támogatásra,  A 

támogatás alapesetben természetbeni formában nyújtható. Amennyiben nincs lehetőség az 

önkormányzati segély természetbeni ellátásként történő biztosítására, a segélyezett részére 

elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező következő 

segélykérelme elutasításra kerül. 

 

     c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 

 

(3) Önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó 

nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, 

egyedül élő estén, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 200%-át. 

 

(4) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi 

rendszerességgel. Az eseti önkormányzati segély minimális összege 5.000.- Ft.  

Egy család részére önkormányzati segély egy naptári éven belül legfeljebb 20.000.- Ft 

összegben adható.  
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(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének 10 %-ánál. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély 

nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján 

temetési hozzájárulásban részesül. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 120.000.-

Ft. A temetési segély összege: 12.000.-Ft.  

 

(6) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő 

vagy vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, és az 

elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.  

 

(7) Nem állapítható meg temetési célra szóló önkormányzati segély annak, akinek tartási,  

életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése. 

 

(8) A temetés költségeihez, az eltemettető részére  maximum 60.000.-Ft visszatérítendő, 

kamatmentes támogatás nyújtható, melyet hat havi egyenlő részletben kell visszafizetni.  

  

(9) Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból is megállapítható. 

 

8. §. 

 

(1) Az önkormányzati segély támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyok mellett a 

vagyoni helyzetet is vizsgálni kell. 

 

(2) Nem jogosult a kérelmező az önkormányzati segélyre, amennyiben a kérelmező az általa 

 lakott lakáson túl vagyonnal rendelkezik. 

 

III. Fejezet 

 

Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások 

Köztemetés 

9.§ 

 

(1) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles 

személy részére maximum hat havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat.  

 

(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő hónap 15. napja. 

 

(3) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő körülmé-

nyek fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy 

egészben mentesítheti, amennyiben az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre 

jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 150 %-át, családban élő esetén 100 %-át. 

Közgyógyellátás 

10.§ 

 

Az Szt 50. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint – méltányossági alapon – az a szociálisan 

rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek a családjában az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
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egyedül élő esetén annak 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.  

 

Önkormányzati tűzifa támogatás 

11.§ 

 

(1) Természetben nyújtott önkormányzati segély formájában – amennyiben az önkormányzat 

e célra támogatást kap  – tüzifa adható, fával fűtött lakóházanként egy egység, az alábbi 

feltételek valamelyikének fennállása esetén: 

 

a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy 

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy 

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy 

e) családjában az 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű  

    gyermeket nevel, vagy 

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

g) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas  

és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő estén, vagy gyermekét egyedül nevelő 

szülő esetén 200%-át. 

 

(2) Több feltétel fennállása esetén is csak egy egység tüzifa adható lakóházanként. 

 

(3)1 A természetbeni juttatás megállapítása kérelemre induló eljárás keretében, a Szociális és 

Közfoglalkoztatási Bizottság átruházott hatáskörében történik.  

 

(4) Nem részesülhet ebben az ellátási formában, ha a fával fűthető lakóházban élők 

bármelyike erdővel, forgalomképes, a Szoc. törvényben meghatározott értékű gépjárművel, 

haszonjárművel rendelkezik. 

 

(5) Egy egységnyi tüzifa: a lehetőség függvényében a polgármester által megállapított 

mennyiség.( rendelkezésre álló fa mennyiség/összes rászoruló ) 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

12 § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nógrádmegyer Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 8/2006.(VII.12.)önkormányzati rendelete, valamint a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló 10/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet 13 § 14 § és 15 §-a. 

Nógrádmegyer, 2013. december 30. 

 

  Verbói Gábor       dr. Verbói Mária 

  polgármester       jegyző 

                                                 
1 Módosította a 12/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet 


