
Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

 
az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet  

 
módosításáról 

 
 
 
Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 
egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1.§ Az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(2)  „A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítása iránti kérelem a 
Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal), a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelem – a Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak Társulása által fenntartott - Egészségügyi-Szociális Központnál 
nyújtható be.” 
 
2.§ A rendelet 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
3.§ Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára: 

a) aktív korúak ellátását 
b) méltányossági ápolási díjat 
c) önkormányzati segélyt 
állapít meg. 

 
3.§ A rendelet 5.§ (1) és (4) bekezdésében a „Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ” 
szövegrész helyébe az „Egészségügyi-Szociális Központ” szövegrész kerül. 
 
4.§ A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi, (1)-(3) bekezdések lépnek, és a (2) bekezdés 
számozása (4) bekezdésre módosul: 
 

(1) Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki 
18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, amennyiben egy főre 
számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át. 

(2) Az (1) bekezdésében foglalt ápolási díj megállapítása során az Szt. 41-43. §-aiban 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

(3) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy 
két egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, 
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés 
körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának 
megelőzéséről. Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését a házi 
segítségnyújtást nyújtó szolgáltató évente kétszer, az önkormányzat megkeresésére 
pedig 15 napon belül ellenőrzi. 



 
5.§ A rendelet 7.§-a hatályát veszíti. 
 
6.§ A rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„8.§ Az önkormányzat az Szt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén 
a) köztemetést, 
b) méltányossági közgyógyellátást, 
c) önkormányzati segélyt 
d) normatív lakásfenntartási támogatást 

biztosít.” 
 
 
7.§ A rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Önkormányzati segély 
10.§ 

 
(1) Önkormányzati segély nyújtható az Szt. 45.§-ban meghatározott feltételekkel, 

amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. A kérelmeket 
átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el. 

(2)  A támogatás nyújtása természetben, a kérelem tartalma szerinti utalvány ( étkezési 
csekk, tüzelő csekk, gyógyszercsekk, tanszercsekk) formájában történik.  

(3)  Az önkormányzati segély a tárgyév folyamán legfeljebb három alkalommal 
állapítható meg, melynek együttes összege a 15.000.- Ft-ot nem haladhatja meg. Az 
alkalmankénti segély összegét 2.000 – 5.000.- Ft között lehet megállapítani.  

(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörében eljárva rendkívüli segélyt állapíthat 
meg olyan vis maior helyzet bekövetkezéséből eredő kárenyhítésre, amellyel a 
kérelmező lakhatását, vagy létfenntartását biztosító munkavégzését támogatja. A 
vis maior helyzet fennállása a helyszínen ellenőrizhető. A rendkívüli támogatás 
összege – a rászorultságtól függően - legalább az öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosa, legfeljebb az öregségi nyugdíj ötszöröse. 

(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes 
összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását 
veszélyezteti. 

(6) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség azonos az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének ötszörösével.”  

 
8.§ A rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Az önkormányzat a szociális rászorulók részére a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 
által működtetett Egészségügyi-Szociális Központ útján biztosítja. „ 

 
9.§ A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
10.§ E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 



 
Mátraszele, 2013. december 27. 
 
 
Vincze László  Babjákné Bocsok Anna 
polgármester  jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: Mátraszele, 2013. december 30. 
 
Babjákné Bocsok Anna 
jegyző 



 
Melléklet a 19/2013. (XII. 30.) számú rendelethez: 
1. számú melléklet 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI  SEGÉLY  IRÁNTI    KÉRELEM 
 

Kérelmező neve.: .....................................................................................................................  
 
Anyja neve.: .............................................................................................................................  
 
Születési hely, idő.: ..................................................................................................................  
 
Lakcíme.: .................................................................................................................................  
 
Háztartásban élők száma.: ......................................................................................................  
 
Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani 
szíveskedjenek. 
 
A támogatást azért kérem, mert  
………………………………………………………………………..……………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….... 
 
Létfenntartásomat a következő jövedelemből nem tudom biztosítani.: 
 
□ Egyedülálló vagyok, és jövedelmem.:              ……………………………Ft/hó. 
□ Nem vagyok egyedülálló, a háztartásunkban az egy főre  jutó jövedelem        
………………………….. Ft/hó. 
 
Kérelmemhez mellékelem.: 
 
- a feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Nyilatkozom, hogy az önkormányzati segélyt 
 
Étkezési csekk     □ 
 
Tüzelő csekk      □ 
 
Gyógyszercsekk     □ 
 
Tanszercsekk      □ 
 
formában kérem. 
 



 
 
vagy: 
 
Nyilatkozom, hogy az önkormányzati segélyt haláleset miatt kérem, az elhunyt neve, 
haláleset ideje.: ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 
Kérelmemhez mellékelem: 
 -     halotti anyakönyvi kivonat másolata 
- temetési számla másolata 
 
 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, 
hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a 
jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. 
 
 
 
Mátraszele, 20…………………………………… 
                 ……………………………. 
                        aláírása 


