
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
többször módosított 5/1993. (VI. 25.)Kt. számú 

r e n d e l e t e  
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
 

(A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében - az 1993. 
évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően - meghatározza Füzesgyarmat város egyes szociá-
lis ellátási formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint az igényérvényesí-
tés garanciáit. 
 

2. § 
 
(A Képviselőtestület  6/1994. (III. 29.)számú rendeletének 1. §-a hatályon kívül helyezte) 
 

II. 
 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 
 

3. § 
 
A szociális ellátások iránti kérelmeket - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - Füzesgyarmat 
város Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani. 
 

4. §1 

 
A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
 
 - a kérelmező nevét, 
 - születési helyét és születési idejét 
 - anyja nevét, 
 - állandó lakcímét, 
 - tartózkodási helyét, 
 - a kérelmezővel egy háztartásban élők személyi adatait 
 - vagyoni adatokat. 

5. § 
 
/1/2 A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyairól – a 63/2006. (III.27.)Korm. rendelet mellékleteiben foglalt for-
manyomtatványon – nyilatkozni, azokat igazolni.   
 
1 

Módosította a 3/1996. (IV. 5.)Kt. sz. rendelet, rendelkezéseit 1996. április 1-től kell alkalmazni 
2 Módosította a 11/2008. (IV. 3.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2008. január 1-től 
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/2/1 Az e rendeletben szabályozott pénzbeni és természetbeni ellátásokra való jogosultság 
megállapításakor a jövedelemszámításra irányadó időszak tekintetében  a  többszörösen módosí-
tott 1993. évi III. törvény 10. §-ban foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.  
 
/3/ Amennyiben a kérelmezô az elôzô bekezdésben megjelölt igazolásokat nem csatolja, úgy 
15 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani. 
 
/4/2      Az e rendeletben szabályozott pénzbeni és természetbeni ellátásokra való jogosultság meg-
állapításakor a vagyon figyelembe-vételére vonatkozóan a többszörösen módosított 1993. évi III. 
törvény 4. §. (1) bek. b/pontjában foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.  
 
/5/ Hatályon kívül helyezte a 3/2004. (II. 12.)Kt. számú rendelet. 
 
/6/3  Nem állapítható meg e rendeletben meghatározott ellátás, illetve a  folyósítást meg kell szün-
tetni, ha az igénylő, illetve támogatott  
 
a) szándékosan, valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette 
meg az ellátás megállapítóját, amelynek figyelembe vételével nem lenne jogosult a  támogatásra. 
 
b)   önhibájából került nehéz szociális helyzetbe, 
 
c) a környezettanulmány-készítés, illetve egyéb módon való tudomásszerzés során a kérelmező és 
családja életkörülményeiből arra lehet következtetni, hogy a kérelmező által közölt, illetve iga-
zolt jövedelmen és rendszeres pénzellátáson kívül más jövedelemmel is rendelkezik, s létfenntar-
tása nincs veszélyeztetve.” 
 

6. § 
 
(1) 4 Egy család részére évente maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
négyszerese nyújtható támogatásként, kivéve a rendszeres támogatásokat. Kivételes méltánylást 
érdemlő esetben ezen összeghatár meghaladható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Módosította a 11/2008. (IV. 3.)Kt. számú rendelet, hatályba lép2008. január 1-től 
2
Módosította a 11/2008. (IV. 3.)Kt. számú rendelet, hatályba lép2008. január 1-től 

3  
Megállapította a 21/1999. (XII. 16.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2000. január 1. 

4
Módosította a 12/1997. (IV. 17.)Kt. sz. rendelet, hatályba lépése 1997. április 17., 13/2003. (IX. 25.)Kt. sz. r., ha-

tályba lépése 2003. szeptember 25. 
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7. § 

 
/1/1 A rendszeres pénzbeli ellátások (munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szo-
ciális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj) összege ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra 
jár, az ellátás havi összege harmincad részének  és az ellátási napok számának a szorzata.  
A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtásának hónapjában is teljes havi összegben kell 
folyósítani.  
 
/2/2 A rendszeres ellátások esetében a megállapított támogatást utólag minden hónap 5. napjáig 
kell a támogatott által megjelölt pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlájára átutalni.  
A természetbeni ellátásokat utalvány formájában kell biztosítani a rászorulónak, a megállapítást 
követő 8 napon belül.  
 
(3) Az igények elbírálása során a polgármesteri hivatal a kérelmező által közölt adatokat, ténye-
ket, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti. 
 

A támogatások felfüggesztése és visszavonása  
 

8. § 
 
(1) Fel kell függeszteni a szociális ellátást a tudomásra jutást követô hó 1. napjától: 
 
 a./ ha az igénylô a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, 
 
 b./ az igénylô szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatá-

sával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembevételével nem lett volna 
jogosult a támogatásra, 

 
 c./ ha az igénylô nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, 
 
 d./ a jogosultság feltételei megszűntek. 
 
(2) 3   A 8. §. (1) bekezdés b., c., d. pontja esetében a jogosulatlanul felvett összeg visszafizeté-

sét kell elrendelni. 
 

(3) Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy a 
jogosulatlanul felvett összeg közadók módjára kerül behajtásra. 

 
 
 
 
1 

Módosította a 3/2003. (II. 18.)Kt. sz. rendelet, hatályba lépése 2003. február 18. 
2
 Módosította a 16/2001. (XI. 29.)Kt. sz. rendelet, hatályba lépése 2001. november 29. Módosította a 3/2003. (II. 

18.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2003. február 18. 
3
 Módosította a 12/1997. (IV. 17.)Kt. sz. rend. hatályba lépése 1997. április 17. 
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Azonnali intézkedés 

 
9. § 

 
(1) Az önkormányzat tekintet nélkül a hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászoru-
lónak átmeneti segélyt és a hajléktalan személynek szállást biztosítani, akkor ha ennek hiányában 
a késedelem a rászorulónak, illetve a hajléktalannak testi épségét, vagy életét veszélyeztetné. 
 
(2) Az önkormányzat az /1/ bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti 
a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, s egyidejűleg visszaköveteli a kifizetett átmeneti se-
gély összegét. 

 
III. 

 
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
10. § 

 
(1) 1A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres ki-
adásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt 
- az Sztv. 38. § (1)-(8) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak 

(normatív lakásfenntartási támogatás), 
- e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (helyi lakásfenntartási 

támogatás). 
 

 
11. §. 

 
/1/    (Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (V. 27.)Kt. számú rendelet) 
 
/2/2   Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át, egyszemélyes háztartásban élő esetén pedig 220 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás 
havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 
 

a) lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetében 30 %-ot 
b) a lakás fűtésére nyújtott támogatás esetében 15 %-át meghaladja. 

 
 
 
1 Módosította a 7/2004. (V. 27.)Kt. sz. rendelet, hatályba lépése 2004. május 27. 
2 Módosította  7/2004. (V. 27.)Kt. sz. rendelet, hatályba lépése 2004. május 27. 
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12. §.1 

 
A 11. §. /2/ bek.-ben szabályozott  támogatás nem nyújtható, ha a kérelmező és háztartásában élő 
közeli hozzátartozója 
 
a/   lakásingatlan hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezik, 
b/   további lakásingatlannal rendelkezik, kivéve ha ez az ingatlan a haszonélvező használatában 

van, 
c/   üdülő, vagy üdülőtelek tulajdonnal rendelkezik, 
d/   az önkormányzat által meghatározott nagyságú lakásnál nagyobb lakással rendelkezik.  
 

13. §.2  
 
/1/  A lakásfenntartási kiadások körében költségként kell figyelembe venni:   
 
      a/      a lakbért, albérleti díjat havi 6.000.-Ft mértékig, bérleti szerződés alapján 
 
      b/      a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, legutolsó záró egyenleg szerint 
 
      c/      társasházak esetében a közös költséget, 
 
      d/      a csatornahasználati díjat, a szolgáltató által kiállított utolsó számla alapján,  
 
      e/     a szemétszállítás költségét, utolsó három havi befizetési csekk alapján 

tényleges mértékükig. 
         
       f/     villanyáram díját   120 kWh/hó/Ft mértékben       
 
       g/     vízfogyasztás költségét  20 m3/hó/Ft   mértékben  
                  
       h/     gázfogyasztás költségét  1800 m3/Ft/év mértékben 
                 
       i/     szilárd tüzelőanyag költségét 
                   
               a./  3 q szén és  1 q tűzifa/hó mértékben, vagy  
                   
               b./  5 q tűzifa/hó mértékben 
                  
 
/2/   A fentiekben felsorolt azon kiadásokat, ahol a  fogyasztás mértéke nincs meghatározva, hiva-

talos számlával, okirattal igazolni kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg.   
 
 
 
 
 
1 Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2004. február 12-től 
2 Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2004. február 12-től 
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14. §. 

 
/1/      A lakásfenntartási támogatást az abban részesülő 
 
           a/1    pénzintézeti kölcsön törlesztésére, 
 
           b/2   közüzemi  szolgáltató szervnél energia, illetve víz és csatornadíj fizetésére használ-

hatja fel választása szerint az önkormányzattól  havonta történő  közvetlen átutalás-
sal.  

 
          c/3  vegyes tüzelés esetén szilárd tüzelőanyag vásárlásra használhatja fel, mely folyó-

számlájára kerül átutalásra 
- fűtési szezon idején 6 havi támogatás egy összegben, 
- ezt követően pedig – 6 hónapon keresztül – havi részletekben. 

 
/2/ 4      A  11. §. /2/ bek. b/ pontja alapján fűtésre nyújtott támogatást 
 
            a/   a DÉGÁZ Rt-nél gázdíj fizetésre az önkormányzattól havonta történő átutalással, 
 
            b/   vegyes tüzelés esetén szilárd tüzelőanyag vásárlásra -  egy összegben folyószámlára  

történő átutalással -  használhatja fel.  
 
/3/5   A jogosult részére egy összegben kifizetett fűtési támogatás felhasználásáról háztartási 

tüzelőanyag számla becsatolásával a kifizetéstől számított 30 napon belül el kell számol-
ni. Amennyiben ezen kötelezettségének támogatott határidőn belül nem tesz eleget, a ren-
delet 8. § (1) bekezdése szerint kell eljárni. 

 
 

15. §.6  
 

/1/       A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  

 
/2/    Az /l/ bekezdés  alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni, a társbérletet, az albérletet és 

a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.  
 
 
 
1 

Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. február 12., rendelkezéseit január 1-től 
visszamenőleg alkalmazni kell. 

2 
Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. február 12., rendelkezéseit január 1-től 
visszamenőleg alkalmazni kell. 

3 
Megállapította a 18/2004. (X. 26.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. október 26. 

4 
Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. február 12., rendelkezéseit január 1-től 
visszamenőleg alkalmazni kell. 

5 
Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. február 12., rendelkezéseit január 1-től 
visszamenőleg alkalmazni kell. Kiegészítette a 18/2004. (X. 26.)Kt. sz. rendelet. 

6
 Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. február 12., rendelkezéseit január 1-től 
visszamenőleg alkalmazni kell. 
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                                                                       16. §.1 
 
/ 1/         A lakásfenntartási támogatást egy évre, vagy - ha a támogatást a fűtési szezonban a fűté-

si költségek miatt a megnövekedett kiadásokra tekintettel kérik – egy fűtési szezonra 
kell megállapítani.  
A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. 

 
/2/     A lakásfenntartási támogatást havi összegben kell megállapítani. Kivételes esetben a 

támogatás egy összegben is folyósítható, ha ez a kérelmező érdekében áll, mértéke nem 
haladhatja meg a jövedelmi viszonyainak és a lakásfenntartás költségeinek figyelem-
bevételével megállapítható havi támogatás tizenkétszeresét.  

 
/3/        Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 12. §-ban foglalt kizáró okok esetén, továbbá 

valamely jogosultsági feltétel hiányában is nyújtható támogatás, ha annak anyagi fede-
zete rendelkezésre áll. 

 
 

17. §. 
 
 

A támogatás havi mértéke:  
 
a./  Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (V. 27.)Kt. számú rendelet 
 
b./ 2      A 11. §. /2/ bek. alapján jogosultak részére 2.500,-Ft 
 
 

TÜZELŐOLAJ TÁMOGATÁS 
 

17/A. § 
 
(A Képviselô-testület 12/1997. (IV. 17.)sz. rendeletének 10. §-a  hatályon kívül helyezte.) 
 
 

18. § 
 
(1) A támogatásban részesülô köteles bejelenteni, ha 
 
 a/3 a jövedelmi viszonyaiban olyan változás következik be, amelybôl eredôen a lakásfenn-
tartás költségeinek aránya a 11. §. a/ és b/ pontjában meghatározott mérték alá csökken, illetve ha 
a család egy fôre jutó havi jövedelme meghaladja a 11. §-ban meghatározott összeghatárt. 
 
 
 
1 

Módosította a 3/2004. (II. 12.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. február 12., rendelkezéseit január 1-től 
visszamenőleg alkalmazni kell. 

2 
Módosította a 7/2004. (V. 27.)Kt. számú rendelet, hatályba lépése 2004. május 27., rendelkezéseit a folyamatban 
lévő  ügyekben is alkalmazni kell. 

3 
Módosította a 12/1997. (IV. 17.)Kt. rendelet, hatályba lépése 1997. április 17. 
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 b/ lakásán olyan bôvítést, korszerűsítést, átalakítást végez, amelybôl eredôen az a továb-
biakban a család elismert lakásigénye felsô határát - 100 m2 hasznos alapterületet - meghaladja. 
 
(2) Az (1) bek. a/ pontja szerinti változást, annak bekövetkezésétôl számított 15 napon belül, 
az (1) bek. b/ pontja szerinti változást pedig a bôvítési, átalakítási, korszerűsítési munka 
befejezésétôl, ha az építési engedélyhez kötött, a használatbavételi engedély jogerôs kiadásától 
számított 15 napon belül kell bejelenteni. 
 
(3) A bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredôen, jogtalanul igénybe vett 
támogatást vissza kell fizetni. 
 

19. § 
 
A kérelmek elbírálására átruházott hatáskörben  a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult. 
 
 

ÁTMENETI SEGÉLY 
 

20. § 
 
(1) Az önkormányzat átmeneti segélyben részesítheti azokat a személyeket, akik idôszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, ha önmaguk, illetve családjuk megélhetésérôl 
más módon gondoskodni nem tudnak. 
 
(2) Támogathatók továbbá azok is, akik az alkalmanként jelentkezô többletkiadásaik miatt 
(különösen betegség, elemi kár) anyagi segítségre szorulnak. 
 

21. § 
 
Az átmeneti segély megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. 

 
22. § 

 
Nem támogatható az a család: 
 
 a/ amelynél az egy fôre esô havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élôk esetében annak kétszeresét, 
 
 
 
 b/ aki rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült. 
(a további szövegrészt a 21/1999. (XII. 16.)Kt. számú rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.) 
   

23. § 
 
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemnek a 4. §-ban meghatározottakon kívül 
tartalmaznia kell a kérelem indokául szolgáló tényt, körülményt is. 
 
(2) Az átmeneti segély elsôsorban természetbeni felhasználást lehetôvé tevô utalvány formá-
jában adható. 
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(3) Az ellátás pénzbeli formája csak rendkívül indokolt esetben - különösen betegség, elemi 
kár - nyújtható. 
 
(4)   Különös méltánylást érdemlô esetben - amelyet külön indokolni kell - 
 

a/1 átmeneti segély a 22. §-ban foglaltak esetén is nyújtható, - legfeljebb egy alka-
lommal  - ha annak anyagi fedezete rendelkezésre áll.  

 
 b/ hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23.)sz.Kt. rend. 3. §-a./ 
 
 c/2 az átmeneti segély összege tárgyévben meghaladhatja a mindenkori öregségi 
 nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét. 
 

24. § 
 

Az átmeneti segély igénybe vehető: 
 

 a/ egyszeri támogatásként, évente legfeljebb 4 alkalommal, vagy 
 
 b/ folyamatos ellátásként 4 hónapig, évente legfeljebb egy alkalommal, 
 
 c/ rendkívül indokolt esetben a támogatás mindkét formája igénybe vehető, de azt 
 külön indokolni kell. 

25. § 
 
Az átmeneti segély mértéke: 
 
 Egyszeri támogatás, illetve folyamatos ellátás esetén alkalmanként maximális összeg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. 
 

EGYSZERI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI TÁMOGATÁS 
 

25/A. § 
 
(A Képviselő-testület 12/1997. (IV. 17.)sz. rendeletének 14. §-a  hatályon kívül helyezte.) 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Módosított a 12/1997. (IV. 17.)Kt. sz. rendelet, hatályba lépése 1997. április 17. 

2 Megállapította a 6/1994. (III. 29.)Kt. sz. rendelet, hatályba lépése 1994. március 29. 
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BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY 
 

26. § 
 

/A 26., 27. §-t hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23.)sz. Kt. rendelet 4. §-a./ 
 

27. § 
 

/A 27. §-t hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23.)sz. Kt. rendelet 4. §-a./ 
 

RENDSZERES NEVELÉSI TÁMOGATÁS 
 

27/A. § 
 

/Hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23.)sz. Kt. rendelet 5. §-a./ 
 

ÁPOLÁSI DÍJ 
 

27/B. § 
 

(1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, önmaga 
ellátására képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló tartósan beteg személy gondozását 
végzi.  
 
(2)1  Nem állapítható meg ápolási díj az ápolást végző hozzátartozó részére, amennyiben csa-
ládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének kétszeresét.  
 
(3) Az ápolási díj összege a Sztv. 41. §. /l/ bekezdésében szabályozott esetben azonos az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, e rendelet 27/B. §. /l/ bekezdésében szabályo-
zott esetben pedig annak 80 %-ával, két vagy több ápolt esetén 100 %-ával.  
 
 

TEMETÉSI SEGÉLY 
 

28. § 
 

(1) A temetési segély összege:  
 
a./ 2  30.000.-Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem  haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,  
 
b./ 3  25.000.-Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 
 
 
 
1 Megállapította a 13/2003. (IX. 25.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2003. szeptember 25-én. 
2 

Módosította a 3/2010. (II. 11.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2010. február 11-én. 
3 

Módosította a 3/2003. (II. 18.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2003. február 18-án. 
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c./ 1 20.000.-Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
  
(2) 2 A segély megállapítása kérelemre történik. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyaköny-
vi kivonatot és a temetési számlát, valamint jövedelmi igazolásokat. 
 
(3) 3 Az önkormányzat rendkívüli méltánylást érdemlô esetben a Füzesgyarmat városban leg-
olcsóbb temetési költség teljes összegét átvállalhatja. 
 
 a/ a kérelmezô és családtagjai egy fôre esô jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és 
 
 b/ a temetés költségének megfelelô, illetve azt meghaladó értékű ingó, vagy ingatlan 
vagyont nem örökölt. 
 
(4) A temetési segély megállapítására a polgármester jogosult. 
 

KÖZTEMETÉS 
 

28/A. §4 
 

A Sztv. 48. §-a alapján közköltségen való eltemetés díja nem haladhatja meg a legolcsóbb teme-
tési szolgáltatás díját. 

 
KÖZGYÓGYELLÁTÁS 

 
29. § 

 
(1) 5 Az Szt. 50. § /1/-/2/ bek-ben foglaltakon túlmenően közgyógyellátásra jogosult az a szoci-
álisan rászorult személy is 
 
 a/  akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetén  230 %-át és  
 
 b/  a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert költ-
sége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18 %-át. 
 
(2) (A Képviselő-testület 12/1997. (IV. 17.)sz. rendeletének 19. §-a hatályon kívül helyezte.) 
 
 
 
2 

Módosította a 3/2010. (II. 11.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2010. február 11-én. 
2 

Kiegészítette a 3/1996. (IV. 5.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 1996. április 5-én. 
3 

Megállapította a 3/1996. (IV. 5.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 1996. április 5-én. 
4 

Megállapította a 12/1997. (IV. 17.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 1997. április 17-től.
 

5 
Módosította az 5/2009. (III. 26.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2009. március 26-tól, rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell
 

 

 

 

(3)1   A havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglet igazolására a többszörösen módosított 
1993. évi III. törvény 50/A §-ban foglalt szabályok az irányadók. 
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(4)    (Hatályon kívül helyezte a 12/2006. (VI. 29.)Kt. számú rendelet, 2006. július 1-től.) 
 
 

29/A. § 
 

(1)(A Képviselőtestület 12/1997. (IV. 17.)sz. rendeletének 20. §-a  hatályon kívül helyezte.) 
 
(2)(A Képviselőtestület 12/1997. (IV. 17.)sz. rendeletének 20. §-a  hatályon kívül helyezte.) 
 
(3) (A Képviselő-testület 3/2003. (II. 18.)Kt. számú rendeletének 4. §-a hatályon kívül helyezte.) 
 
/4/ (A Képviselő-testület 5/2009. (III. 26.)Kt. számú rendeletének 2. §-a hatályon kívül helyezte.) 
 
/5/ (A Képviselő-testület 5/2009. (III. 26.)Kt. számú rendeletének 2. §-a hatályon kívül helyezte.) 
 
/6/ (A Képviselő-testület 5/2009. (III. 26.)Kt. számú rendeletének 2. §-a hatályon kívül helyezte.) 
 
/7/ (A Képviselő-testület 5/2009. (III. 26.)Kt. számú rendeletének 2. §-a hatályon kívül helyezte.) 
     
/8/ a), b), c), d) e), f) (A Képviselő-testület 5/2009. (III. 26.)Kt. számú rendeletének 2. §-a hatá-
lyon kívül helyezte.) 

 
g./ (Hatályon kívül helyezte a 12/2006. (VI. 29.)Kt. sz. rendelet, 2006. július 1-től.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   
Módosította a 12/2006. (VI. 29.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. július 1-től 

2 
Megállapította a 10/2000. (IV. 27.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2000. május 1-től 

3 
Megállapította a 10/2000. (IV. 27.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2000. május 1-től  

4 Megállapította a 10/2000. (IV. 27.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2000. május 1-től  

5 
Megállapította a 10/2000. (IV. 27.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2000. május 1-től  

6 
Módosította a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2005. szeptember 1. 

 
 
 
 

 
 

 
A rendszeres szociális segélyezettek együttműködési szabályai1 
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(9) a) Az Szt. 37/B §. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult sze-

mélyek (továbbiakban: jogosult) együttműködésének intézményi feltételeiről a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének füzesgyarmati tagintézménye 
keretén belül működő Családsegítő Szolgálat útján gondoskodik.  

 
b) A jogosult köteles:  
b)a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a családsegítőnél nyilvántar-

tásba vetetni magát, 
 
b)b)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beil-

leszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni és az ezen alapuló együttműködé-
si megállapodást megkötni, 

 
b)c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, 
 
b)d) folyamatosan kapcsolatot tartani a családsegítővel és havonta  eleget tenni a családsegítő 
által megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének. 

 
c) A családsegítő a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az 

alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: 
c)a.) egyéni képességeket fejlesztő, 
c)b.) életmódot formáló, 
c)c.) egyéni életvezetési, 
c)d.) mentálhigiénés, 
c)e.) rehabilitációs, 
c)f.) reintegrációs, 
c)g.) álláskeresésre irányuló, 
c)h.) munkára és pályára állítási, 
c)i.) pályakorrekciós tanácsadások. 
 

(10)2a)Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: 
 
a)a) a családsegítőnél nem jelenik meg határidőben és nem veteti magát nyilvántartásba, 
 
a)b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, 
 
a)c) nem köti meg az együttműködési megállapodást a családsegítővel, 
 
a)d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget 

együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. 
 
 
1   

Módosította az 5/2009. (III. 26.) számú rendelet, hatályba lép 2009. március 26-án, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell

 

2   
Módosította az 5/2009. (III. 26.) számú rendelet, hatályba lép 2009. március 26-án, rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell
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b) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult 
a családsegítőhöz benyújtott okiratokkal – különösen orvosi igazolás, zárójelentés, ható-
sági bizonyítvány – kimenti.  

 
c) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a családsegítő egy munkanapon be-

lül írásban, új határidő tűzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős hatá-
rozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejűleg tájékoz-
tatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén 
az Szt. 37/F. §. (1) bekezdés c) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága 
megszüntetésre kerül. 

 
(11)1  A családsegítő a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a 
kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felró-
ható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésére álló valamennyi okiratot megküldeni.  
 
 
 

KÖZÖSSÉGI MUNKAVÉGZÉS 
 

29./B. § 
 
/A Képviselőtestület  3/1996. (IV. 5.)számú rendeletének 20. §-a hatályon kívül helyezte./ 

 
IV. 

 
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

 
30. § 

 
(1) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható: 
 
 a/ lakásfenntartási támogatás, 
 
 b/ az átmeneti segély, 
 
 c/ hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23)sz. Kt. rend. 7. §-a. 
 
 d/ temetési segély. 
 
(2) A természetbeni szociális ellátás vásárlási utalvány, közüzemi díjak, valamint gyermekin-
tézmények térítési díjának átutalása formájában nyújtható. 
 
 
 
 
1   

Módosította az 5/2009. (III. 26.) számú rendelet, hatályba lép 2009. március 26-án, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell

 

 

 
 

Vásárlási utalvánnyal kapcsolatos eljárási szabályok 
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31. § 
 
(1) E rendelet által meghatározott szociális célú vásárlási utalvány közokiratnak minôsül, 
ellenértékének megtérítésére az önkormányzat felelôsséget vállal. 
 
(2) Az utalvány az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal együtt érvényes. 
 
(3) Az utalvány azon kereskedelmi egységekben váltható be, amelynek üzemeltetôjével a 
jegyzô elôterjesztése alapján a polgármester megállapodást kötött. 
 
(4) Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodószerek, ruhanemű, tüzelô vásárlására, 
tanszervásárlásra, valamint közüzemi díjak kiegyenlítésére, gyermekintézményi térítési díj befi-
zetésére jogosítja fel. 
 
(5) Az utalvány egyéb célra nem használható fel, arra élvezeti cikket, alkoholtartalmú italt 
vásárolni tilos. Az utalvány sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra át nem 
ruházható. 
 
(6) Az utalvány 50.-, 100.-, 500.-, 1.000.- Ft-os címletekben, címletenként eltérô színben, 
nyomdai elôállítással készül 100 lapos tömbökben. Az utalvány elôre sorszámozott, szigorú 
számadású nyomtatványként kezelendô a polgármesteri hivatalban. 
 
(7) Az utalvány három részbôl áll a következôk szerint: 
 a/ Tôszelvény, annak tartalma: 
  - utalvány értéke, 
  - sorszáma. 
 A tôszelvény minden esetben a tömbben marad. 
 
 b/ Vásárlási utalvány, annak tartalma: 
 - kibocsátó önkormányzat megnevezése és számlaszáma, 
 - utalvány sorszáma, 
 - "Vásárlási utalvány" elnevezése és névértéke, 
 - az utalvány alapján vásárolható árucikkek, fizetési  lehetôségek felsorolása, 
 - felhasználási korlátozások, 
 - az utalvány érvényességi ideje, 
 - vásárlásra, felhasználásra jogosult személy személyi igazolványának száma, 
 - a kiállítás kelte, 
 - a kiállító aláírása, 
 -a polgármesteri hivatal hivatalos bélyegzôje. 
 
 c/ Ellenôrzô szelvény, annak adatai: 
 - utalvány értéke és annak sorszáma, 
 - segélyezett neve és lakcíme. 
 
(8) A polgármesteri hivatal eljáró dolgozója a (7) bekezdés b/ pontja szerint kitöltött utal-
ványt az ellenôrzô szelvénnyel együtt adja át a kedvezményezett részére, melyrôl a bizonylati 
rend szabályai szerint nyilvántartást vezet. Az utalványok átvételét a segélyben részesülôknek 
aláírásukkal igazolniuk kell. 
 
(9) A polgármesteri hivatal a kereskedelmi egységektôl átvett utalványok ellenértékét az 
ellenôrzô szelvények alapján egyenlíti ki. 
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(10) A utalványtömbök elkészítésérôl, bizonylati rendjének megszervezésérôl és szabályozása-
iról, az utalványok felhasználásával kapcsolatos egyéb ügyviteli kérdések rendezésérôl a jegyzô 
gondoskodik. 
 

(11)1 Az utalványt minden évben január 1-tôl december 31-ig lehet felhasználni (érvényességi 
idejük az adott év). A fel nem használt utalványokat kérésre a szociális ügyintézô tárgyévet 
követô január 31-ig érvényesíti, vagy kicseréli. A fenti határidô jogvesztô.  
Fenti rendelkezés alól kivételt képez a lakásfenntartási támogatás formájában fűtésre adott utal-
ványok érvényességi ideje, mely a fűtési szezon kezdetétôl a következô év június 30. napjáig 
terjed. 

V. 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 2 

 

32. § 
 

(1)3 Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái: 
 a/ hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23)sz. Kt. rend. 8. §-a. 
 b/ étkeztetés, 
 c/ házi segítségnyújtás, 
 d/ családsegítés, 
 e/4 nappali ellátás, 
 f/5 Szociális információs szolgáltatás 
 

(2)6  A Füzesgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a 
jelentősebb szociálpolitikai döntések  véleményezése, de különösen a szolgáltatástervezési kon-
cepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Vezető-
jét tagjai közül maga választja, ügyrendjét maga határozza meg.  

Tagjai:  
- A Szociális és Egészségügyi Bizottság mindenkori elnöke 
- Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

részéről egy fő köztisztviselő, akit a jegyző jelöl ki   
- Borostyánkert Otthon fenntartójaként  a Megyei Önkormányzat képviselője 

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 
füzesgyarmati tagintézménye  

- Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola képviselője 
- Napközi Otthonos Óvodák képviselője 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője 
- Ösvény Esélynövelő Alapítvány képviselője 
- Nők Egyesülete képviselője 
- Nagycsaládosok Egyesületének képviselője 

 

1 
Kiegészítette a 15/1997. (X. 30.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 1997. november 1-től 

2 Módosította a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2005. július 1. 
3
 Módosította a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2005. július 1. 

4 
Módosította a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2005. július 1. 

5  Kiegészítette a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2005. július 1. 
6  Kiegészítette a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2005. július 1. 

- Nyugdíjasok  Klubja képviselője 
- Mozgáskorlátozottak Egyesületének Füzesgyarmati Csoportja képviselője 
- Védőnői Szolgálat képviselője 
- Háziorvosi körzetek képviselője 
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- Vöröskereszt  képviselője  
 

33. § 
 

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 
 
(1) /Hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23)sz. Kt. rend. 9. §-a./ 

 
NAPPALI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

 
34. § 

 

 (1)1 A szociális alapszolgáltatások szervezése, működtetése az Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményének füzesgyarmati tagintézménye feladata, mely a Sztv. és 
egyéb vonatkozó jogszabályok szerint történik. 
 

(2)2 Az Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének füzesgyarmati 
tagintézményeben folyó szakmai munka megfelelő színvonaláért, valamint törvényességéért az 
intézményvezető felel. 
 

(3)3 A szociális alapszolgáltatások iránti kérelmeket a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményének füzesgyarmati tagintézménye vezetőjéhez kell írásban benyújtani, 
aki arról dönt. 
 

(4) A Képviselő-testület  3/1996. (IV. 5.)számú rendeletének 24. §-a hatályon kívül helyezte/ 
 

(5) 4 Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani abban az esetben, ha a 
napközben ellátásra szoruló ennek hiányában a létfenntartását veszélyeztetô nehéz szociális hely-
zetbe kerülne, illetve a gondozás késedelme a rászorulónál súlyos egészségromlás veszélyével 
járna. 
 

(6) 5 Az intézményvezető külön eljárás keretén belül intézkedhet olyan személy átmeneti ellá-
tásáról, akinek tartási, gondozási, öröklési szerzôdése van és életvitele átmenetileg veszélyeztetve 
van. 
 

(7) 6 A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Füzesgyarmati 
Tagintézménye azoknak a személyeknek napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik 
önmagukról tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek gondoskodni, különösen: 

a) kora miatt, aki a reá eső nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
b) egészségi állapotára tekintettel, aki tartósan beteg, aki fogyatékossági támogatásban, 

vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban, rokkantsági nyug-
díjban, rokkantsági járadékban részesül, vagy önmaga ellátására más okból képtelen,  

c) szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága miatt ellátatlan maradt.  
 
1 Módosította a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet hatályba lép 2005. július 1. 
2 Módosította a 10/2000. (IV. 27.)Kt sz. rendelet hatályba lép 2000. május 1. 
3 Módosította a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet hatályba lép 2005. július 1. 
4 Módosította a 10/2000. (IV. 27.)Kt sz. rendelet hatályba lép 2000. május 1. 
5 Módosította a 10/2000. (IV. 27.)Kt sz. rendelet hatályba lép 2000. május 1 
6 Kiegészítette a 13/2007. (VI. 28.)Kt. sz. rend., hatályos 2007. július 1-től, módosította a 11/2008. (IV. 3.)Kt. r.  

35. § 
(1) 1 Az egyes ellátások iránti kérelemhez csatolni kell a 9/1999./XI.24./ SZCSM. rendelet által 
előírt jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolásokat, valamint háziorvosi igazolást. 

 
36. § 
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Az ellátások megszüntetésének esetei: 
 a/ a jogosult halálával, 
 b/ ha arról a gondozott lemond, 
 c/ ha az ellátást, gondozást az arra köteles, vagy más személy biztosítja, 
 d/ ha az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn. 

 
VI. 

 
TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 

37. § 
 

(1) 2 Füzesgyarmat városban az alábbi szociális alapszolgáltatásokért kell térítési díjat fizetni:  
(2)3 Intézményi térítési díjak:  
     A) Étkeztetés 
aa./  ha a családban az egy főre eső jövedelem  az öregségi nyugdíjminimum  
       150 %-a alatt van a  térítési díj:          292.-Ft+ÁFA= 350.-Ft/adag 
 

ab./ ha a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 
       150-300 %-a között van a térítési díj:    325.-Ft+ÁFA=390.-Ft/adag 
 

ac./ ha a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 
       300 %-a felett van a térítési díj:               358.-Ft+ÁFA=430.-Ft/adag  
 

b.) Ebéd kiszállítás díja:                                    83.-Ft+ÁFA= 100.-Ft/lakás  
 

     B) Házi segítségnyújtás:  
 

bb.) ha a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 
       150 %-a alatt van a térítési díj:        208.-Ft+ÁFA=250.-Ft/óra 
 

bc.) ha a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum  
        150 %-a felett van a térítési díj:         267.-Ft+ÁFA=320.-Ft/óra  
 

     C) Nappali ellátás  
 

cc.) Idősek Klubja intézményi térítési díja étkezés esetén   
                                                                               325.-Ft+ÁFA= 390.-Ft/nap 
 

cd.) Csak tartózkodás esetén:              17.-Ft+ÁFA=20.-Ft/nap   
 

(3) 4 A szociális alapszolgáltatások iránti kérelmeket az Szeghalom Kistérség Egységes Szociá-
lis és Gyermekjóléti Intézményének füzesgyarmati tagintézménye vezetőjéhez kell írásban be-
nyújtani, aki arról dönt. 
 

1 Módosította a 10/2000. (IV. 27.)Kt sz. rendelet hatályba lép 2000. május 1. 
2 .Módosította a 11/2005. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2005. július 1. 
3 Módosította az 5/2009. (III. 26.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2009. április 1-jén 
4 Módosította a 13/2007. (VI. 28.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2007. július 1. 

 
38. § 

 
(1) Térítési díj fizetésére kötelezett az ellátást igénybe vevő személy. 
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(2) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási, vagy öröklési szerződést kötött, úgy a térítési díj 
fizetésére a tartást, gondozást vállaló köteles, a személyi térítési díj mértéke pedig azonos az in-
tézményi térítési díjjal. 
(3) (hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23)sz. Kt. rend. 11. §-a.) 
 

39. §  
 
A személyi térítési díj meghatározására jogosult az intézmény vezetője. 
 

40. § 
 
(1) (A Képviselő-testület 12/1997. (IV. 17.)sz. rendeletének 22. §-a  hatályon kívül helyezte.) 
(2) (A Képviselőtestület 3/1996. (IV. 5.)számú rendeletének 27. §-a hatályon kívül helyezte) 

 
VII. 

 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
41. § 

 
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

 
(1) Amennyiben a cselekmény magasabb szintű jogszabályok értelmében nem bűncselek-
mény, vagy szabálysértés, "a szociális utalvánnyal való visszaélés" szabálysértést követ el, és 
10.000.-Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható, aki: 
 
 a/ a vásárlási utalványt másra átruházza, 
 
 b/ arra olyan árucikkeket vásárol, vagy szolgáltat ki, amelynek vásárlására az utalvány 
 nem jogosít, 
 
 c/ az utalványt annak egészében vagy részében készpénzre váltja át, 
 
 d/ az utalvánnyal egyébként visszaél. 

 
42. § 

 
1A Képviselőtestület a szociális ellátások szakszerű, gyors és folyamatos biztosítása érdekében az 
1990. évi LXV. törvény 9. § (3)bek. alapján az 1991. évi XX. törvényben,  az 1993. évi III. tör-
vényben meghatározott egyes hatásköreinek gyakorlását az alábbiak szerint szabályozza: 
 
 
 
 
1 Módosította a 10/2000. (IV. 27.)Kt. sz. rendelet, hatályba lép 2000. május 1-jén. 

 
 
(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át a 
 
 a/ (hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23)sz. Kt. rend. 12. §-a.) 
 
 b/ (hatályon kívül helyezte a 6/2007. (IV. 26.)Kt. rendelet 2. §-a, 2007. május 1-től) 
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c/ társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végzők díjazá-

sának megállapítása (FH tv. 135. § a. pontja), 
 

d/ ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése (Szt. 43/B. § (1) bek.) ha-
tásköreinek gyakorlását. 

 
e)  (hatályon kívül helyezte a 10/2000. (IV. 27.)Kt. számú rendelet 10. §-a) 

 
 f/ (hatályon kívül helyezte a 7/1998. (IV. 23)sz. Kt. rend. 12. §-a.) 
 
 g/ (hatályon kívül helyezte a 6/2007. (IV. 26.)Kt. rendelet 4. §-a) 
 
(2) A polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreinek gyakorlását: 
 
 a/ munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása, megszüntetése, (tv. 33. § 

(1) bek.) 
 
 b/ köztemetés elrendelése (tv. 48. § (1) bek.) 
 c/ (hatályon kívül helyezte a 16/2001. (XI. 29.)Kt. számú rendelet) 
 
(3) 1 A rendeletben foglalt szociális ellátások megállapításánál bármely jogosultsági feltételtől 

kivételes méltányosságból 20 %-kal térhet el a döntésre jogosult, kivéve a rendelet 29. §-
ában foglalt közgyógyellátást. 

 
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselőtestület 2/1993. (III. 12.)Kt. sz. ren-

delete hatályát veszti. 
 

43. § 
 
(1) E rendelet 1993. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a családsegítés feltételeinek 

megteremtéséről legkésőbb 1997. december 31. napjáig gondoskodni kell. 
  
(2) 2   E rendelet az 1993. évi III. törvény, a 29/1993. (II. 17.)sz. kormányrendelet, a 32/1993. (II. 

17.)sz. kormányrendelet, a 169/1999. (XI. 24.) sz. kormányrendelet, és  a 9/1999. (XI. 
24.)SZCSM. rendelet rendelkezésein alapszik. 

 
 
 
1 

Megállapította a 18/2004. (X. 26.)Kt. sz. rend. hatályba lép 2004. október 26, kiegészítette a 6/2007. (IV. 26.)Kt. 
rendelet, hatályba lép 2007. május 1-től. 
2
 Módosította a 10/2000. (IV. 27.)Kt. sz. rend. hatályba lép 2000. május 1-jén. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Egységes szerkezetbe foglalta: Botlik Tiborné jegyző 
2010. február 11-én. 


