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Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
 

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. Általános rendelkezések 
 
1.§ (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást vagy átmeneti segélyt ugyanazon családban 
élők részére évente legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani. 
(2)1 Rendszeres ellátásnak minősül a: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) ápolási díj. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, vagy a jövedelmi helyzettől függetlenül évente 

egy alkalommal, legfeljebb 10000 Ft összegű átmeneti segélyt lehet megállapítani, ha a 

kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll 

elő. 

2.§ Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a 
kérelmező családjában: 

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következik be, vagy 
egyszeri kiadásra kényszerülnek, 
b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, 
szabálysértésből anyagi kár keletkezett, 
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék halmozódott fel, melyet önerőből 
nem tud kiegyenlíteni, 
d) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának 
elhúzódása miatt késik. 

 
3.§ (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére való 
kötelezés esetében engedélyezhető 

a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 2 0 0 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem 
haladja meg, 
b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 1 3 0 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110%-át nem 
haladja meg, 
c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
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mindenkori legkisebb összegének 1 0 0 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja 
meg. 

 
(2) Az (1) bekezdés b) pont alkalmazásában a csökkentés mértéke nem haladhatja meg a 
fizetési kötelezettség 60 %-át. 
 
4. § (1) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani hivatali időben 
személyesen, vagy postai úton az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell 
benyújtani. 
 
(2) A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 
 
(3) A pénzbeli támogatást a kérelmező lakcímére, folyószámlájára utalással vagy készpénzben 
a házipénztárból kell kifizetni. 
 
5.§ A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját, és ellátási formától függően a családja, vagy 
háztartása jövedelmi, vagyoni viszonyairól, és igazolnia kell azokat. A jövedelemszámításnál 
irányadó időszakként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottakat kell tekinteni. 
 
2. Gyermekvédelmi ellátások 
 
6.§ (1) A gyermeket nevelő család akkor tekinthető időszakosan létfenntartási gonddal 
küzdőnek, ha 
a) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, 
b) a felsőfokú nappali tanulmányait folytató fiatal felnőtt családjában az egy főre jutó 
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 120 %-át. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítható: 

a) pénzbeli ellátásként vagy 
b) természetbeni ellátásként. 

 
(3) Az alkalmanként megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 
gyermekenként 2000 – 5000 Ft. 
 
(4) Környezettanulmányt kell készíteni a kérelmező lakásán a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás iránt benyújtott kérelem esetében, feltéve, hogy két éven belül a kérelmező 
ugyanazon lakásában nem készült környezettanulmány. 
 
(5) Ha a család életvitelének ismeretében attól lehet tartani, hogy a törvényes képviselő a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem a kérelemben meghatározott célra használja fel, a 
gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani. 
 
(6) A (5) bekezdésben foglalt esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
felhasználásáról a családgondozó az átvételtől számított 15 napon belül a gyermek nevére 
szóló számlával köteles elszámolni. 
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(7) A családgondozó javaslatára, a rendkívüli gyermekvédelmi ellátás terhére, maximum 
5.000.- Ft tartós élelmiszer, gyógyszer vásárlásához támogatást nyújthat azon családok részére, 
ahol a kiskorú ellátásáról gondoskodnak és rövidtávon, önhibájukon kívül képtelenek a 
kiskorú élelmezését biztosítani. 
 
(8) A Papkeszi községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel szerűen ott élő szülő 
részére gyermek születése estén gyermekenként 15000 Ft támogatást kell megállapítani, 
amennyiben az újszülött lakóhelye is Papkeszi községben van. 
 
(9) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással megállapításával, megszüntetésével, a 
jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésre kötelezéssel, és annak részletekben történő 
engedélyezésével, csökkentésével, vagy elengedésével kapcsolatos valamennyi eljárásban a 
Képviselő-testület átruházza hatáskörét a polgármesterre. 
 
7.§ (1) Az önkormányzat a helyettes szülői feladat ellátására megállapodást köt a helyettes 
szülői feladatot vállaló személlyel. 
 
(2) Az ellátást a szülő (törvényes képviselő) egészségügyi körülményei, életvezetési 
problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása esetén kérheti. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a szülő (törvényes képviselő) térítési díjat 
köteles fizetni. 
 
(4) A térítési díj összege ellátott gyermekenként 300.- Ft/nap. 
 
(5) Mentesül a (4) bekezdésben meghatározott térítési díj fizetése alól a helyettes szülői ellátást 
igénybevevő, amennyiben családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 
 
3. Szociális ellátások 
 
8.§2 
 
9.§ (1) Átmeneti segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg: 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, 
b) egyedül álló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át. 
 
(2) Az átmeneti segély összege alkalmanként és személyenként nem lehet kevesebb 2000 Ft-
nál, és nem lehet több 5000 Ft-nál. 
 
(3) Katasztrófahelyzet miatt károsult, emiatt rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén 
egyszeri, legfeljebb 80000 Ft átmeneti segély adható. 
 
(4) Az átmeneti segéllyel kapcsolatos eljárásban a 6.§ (4) és (9) bekezdésben foglaltakat 
alkalmazni kell 
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10.§ (1) Gyógyszertámogatás címén egy naptári éven belül egy alkalommal átmeneti segélyre 
jogosult az a személy: 

a) aki nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 
b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és 
c) akinek igazolt gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20 %-át meghaladja. 

 
(2) A gyógyszertámogatás összegét 2000 Ft és 6000 Ft között kell megállapítani. 
 
(3) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által leigazolt rendszeresen szedett gyógyszerek 
egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását. 
 
(4) A gyógyszertámogatással kapcsolatos eljárásban a 6.§ (4) és (9) bekezdésben foglaltakat 
alkalmazni kell 
 
11. § (1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek: 

a) családjában az egy főre  jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetében a 230 %-át, és 
b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége e léri  az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20 %-át. 

 
(2) A közgyógyellátásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
12. § (1) Temetési segély mértéke, ha az eltemettető személy családjában egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) 100%-ig 25000 Ft, 
b) 150%-ig 25000 Ft, amennyiben az eltemettető egyedülálló, 
c) 200%-ig 20000 Ft, 
d) 300%-ig 15000 Ft. 

 
(2) Nem állapítható meg temetési segély, ha  

a) az elhunyt olyan életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az 
eltemettető, és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét, vagy 
b) eltemettető személy családjában egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át meghaladja. 

 
(3) A temetési segéllyel kapcsolatos eljárásra a 6. § (9) bekezdésben foglaltakat alkalmazni 
kell. 
 
13.§ (1) A hamvasztásos köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az 
eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell: 

a) részben, ha 
aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100 %-át nem haladja meg, vagy 
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 
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b) egészében, ha három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja 
meg. 

 
(2) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettségével kapcsolatos valamennyi eljárásban 
a Képviselő-testület átruházza hatáskörét a polgármesterre. 
 
14.§ (1) Ápolási díjra jogosult az a személy, akinek 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedül álló esetén a az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 
(2) Az ápolási díj havi összege megegyezik az éves központi költségvetési törvényben 
meghatározott alapösszeg 80%-val. 
 
(3) Az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha: a) az ápolt 
személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, b) az ápolt személyes higiénés 
feltételeinek biztosításáról nem gondoskodik. 
 
(4) Az ápolási feladatok teljesítésének ellenőrzésére felkérés alapján a házi segítségnyújtást 
biztosító intézmények is jogosultak. 
 
(5) Meg kell szüntetni az ápolási díjat, ha a felülvizsgálat során az ápoló nem működik 
együtt az eljáró hatósággal. 
 
(6) Az ápolási, gondozási szükséglet fennállásának vizsgálata céljából az ápolt személy 
lakásán környezettanulmányt kell készíteni. 
 
(7) Az ápolási díjra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
15.§ (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki: 

a) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, 
b) munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette, 
c) mentális állapota vagy pszichiátriai betegsége következtében legalább hat hónap 
időtartamban folyamatosan munkaképtelen, vagy 
d) várandós 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt állapot fennállását: 

a) az a)-b) pont esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal érvényes 
szakhatósági állásfoglalásával, 
b) a c) pont esetében pszichiáter vagy addiktológus szakorvos által kiállított egy hónapnál 
nem régebbi keltezésű igazolással, 
c) a d) pont esetében a terhesgondozási kiskönyvvel kell igazolni. 

 
(3) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult köteles: 

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az 
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együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, 
b) a beilleszkedését segítő program kidolgozásában részt venni, 
c) a beilleszkedését segítő programról a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül 
írásban megállapodni, és 
d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 
(4) A beilleszkedési programok típusai: 

a) egyéni tanácsadás, 
b) szociális esetkezelés, 
c) komplex családgondozás, 
d) álláskeresési motiváció erősítése, 
e) tájékoztatás a munkaerő-piaci képzésekről, szolgáltatásokról, 
f) mentálhigiénés tanácsadás, családi kapcsolati problémák kezelése, 
g) egyéb ellátásba jutás segítése. 

 
(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy neki felróhatóan a (3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget. 
 
(6) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére az együttműködési kötelezettség 
teljesítésére kijelölt szerv a VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok 
Átmeneti Otthona (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). 
 
(7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő Szolgálat a kitűzött 
határidő lejártát követő 8 napon belül értesíti a rendszeres szociális segélyre jogosultat a 
határidő elmulasztásáról, és új határidő kitűzésével felhívja az együttműködési kötelezettség 
teljesítésére. Az értesítésben tájékoztatja a jogosultat az együttműködési kötelezettség két 
éven belüli ismételt megszegésének jogkövetkezményeiről is. 
(8) A Családsegítő Szolgálat az együttműködési kötelezettség ismételt megszegése esetén az 
együttműködési kötelezettség megszegését igazoló iratok egyidejű megküldésével 8 napon 
belül értesíti a jegyzőt. 
 
(9) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása csak orvosi igazolással igazolható. 
 
(10) A rendszeres szociális segélyre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
4. Záró rendelkezések 
 
16. § (1) A rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
(2) Hatályát veszti: 
 
1. Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
3/2004.(I. 30.) számú önkormányzati rendelete. 
 
2. Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 20/2007.(XI. 15.) számú önkormányzati rendelete 
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Papkeszi, 2011. szeptember 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ráczkevi Lajos Künsztler Zoltán 
 polgármester mb. jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 29. 
 
 
 
  Künsztler Zoltán 
  mb. jegyző 
 


