
Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 

20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és ellátásokról 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 
bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) 
bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások iránti kérelmek 
elbírálását a képviselő-testület a polgármesterre 
ruházza át. 

(2) Az ellátások iránti kérelmeket a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal Velemi 
Kirendeltségéhez (a továbbiakban: 
Kirendeltség) kell benyújtani.  

 
2. § 

 
(1) A kérelmező köteles a jogszabályokban előírt jö-

vedelmi, vagyoni viszonyairól igazolást 
benyújtani. 

(2) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(9) 
bekezdésében meghatározottakat kell 
alkalmazni. 

(3) A kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyairól 
nem közöl valós adatot, vagy a szociális ellátást 
biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, 
köteles az ellátást az Szt. 17. §-ában 
meghatározott feltételek szerint visszafizetni. 

(4) Ha a polgármester a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybevett szociális ellátás 
megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, 
illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - 
amennyiben annak megfizetése a kötelezett 
megélhetését súlyosan veszélyeztetné – 
méltányosságból 
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a 

megtérítésre kötelezett személy családjának 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő 
esetében 200%-át, 

b) részletekben fizettetheti meg. 
 

2. Együttműködési szabály a rendszeres 
szociális segély esetében 

 
3. § 

 
(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti 

személy (a továbbiakban: rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy) a Kőszeg Város és 
Társulása által fenntartott Szociális Gondozási 
Központ (a továbbiakban: Szociális Gondozási 
Központ) családsegítő szolgálatával (a 
továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) 
együttműködni köteles. Ennek keretében az 
együttműködésre kijelölt szervnél 
nyilvántartásba veteti magát, a beilleszkedést 
segítő programról írásban megállapodik az 
együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá 
teljesíti a beilleszkedést segítő programban 
foglaltakat. 

(2) A beilleszkedést segítő program a rendszeres 
szociális segélyre jogosult személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva 
kiterjedhet: 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való 

kapcsolattartásra, 
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult 

személy számára előírt, az egyéni 
képességeket fejlesztő vagy az életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, 
illetőleg a munkavégzésre történő 
felkészülést segítő programban való 
részvételre, 

c) a felajánlott és az iskolai végzettségének 
megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai 
végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy a rendszeres szociális 
segélyt megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül köteles az 
együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni. 
A jogerős megállapító és megszüntető 
határozatokat a Kirendeltség megküldi az 
együttműködésre kijelölt szervnek. 

(4) Az együttműködésre kijelölt szerv a 
megállapított rendszeres szociális segély 
folyósításának időtartama alatti együttműködés 
keretében 
a) figyelemmel kíséri a határozatban 

megállapított határidő betartását és annak 
megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás 
okát. A határidő betartásának – a 
kérelmezőnek fel nem róható – mulasztására 



betegségre való hivatkozás esetén csak a 
háziorvos, illetve kezelő szakorvos által 
kiállított igazolás, egyéb esetben (pl. más 
szervhez való idézés, stb.) az alapul szolgáló 
ok hitelt érdemlően történő bizonyítása 
fogadható el. A nem foglalkoztatott személyt 
a jogerős határozat alapján – a szervnél 
történő megjelenésekor – nyilvántartásba 
veszi, melyről értesíti a Kirendeltséget, 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személyt a (2) bekezdés szerinti 
beilleszkedést segítő program elkészítésének 
menetéről, a programok típusairól, az 
együttműködés eljárási szabályairól, 

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan 
napon belül a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy bevonásával kidolgozza az 
egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést 
segítő programot és arról a segélyben 
részesülő személlyel írásban megállapodást 
köt, melyet megküld a Kirendeltségnek, 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres 
szociális segélyre jogosult személlyel és 
legalább háromhavonta személyes találkozás 
útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést 
segítő programban foglaltak betartását, 

e) legalább évente írásos értékelést készít a 
beilleszkedést elősegítő program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a 
rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy bevonásával – módosítja a 
programot. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy együttműködési 
kötelezettségét megszegi, ha   
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító 

határozat jogerőre emelkedését követő 15 
napon belül nem jelenik meg, és nem veteti 
magát nyilvántartásba az együttműködésre 
kijelölt szervnél, 

b) a beilleszkedést segítő programról szóló 
megállapodást nem köti meg,  

c) nem teljesíti a beilleszkedést segítő 
programban foglaltakat. 

(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti rendszeres 
szociális segélyre jogosult személy a rendszeres 
szociális segély folyósításának időtartama alatt 
az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan 
két éven belül ismételten megszegi, az ellátásra 
való jogosultságát meg kell szüntetni.  

(7) Az együttműködésre kijelölt szerv 
a) 5 munkanapon belül köteles értesíteni a 

Kirendeltséget, ha a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy együttműködési 
kötelezettségét két éven belül ismételten 
megszegi (az együttműködés ismételt 
megszegése napjának megjelölésével), 
valamint 

b) a (4) bekezdés e) pontja szerinti éves 
értékelés megküldésével tájékoztatja a 
Kirendeltséget a beilleszkedést segítő 
program végrehajtásáról. 

 
 

3. Önkormányzati segély 
 

4. § 
 

(1) Önkormányzati segélyben részesíthetőek azok a 
személyek, akik 
a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról 

más módon nem tudnak gondoskodni, 
b) alkalmanként jelentkező, nem várt 

többletkiadások, így különösen 
ba) betegséghez, 
bb) halálesethez, 
bc) elemi kár elhárításához, 
bd) tüzelő vásárlásához, 
be) közüzemi díjak kifizetéséhez, 
bf) a válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához, 
bg) iskoláztatáshoz, 
bh) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 
bi) a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához,  
bj) a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez  
kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre 
szorulnak, 

c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak. 

(2) Önkormányzati segély (1) bekezdés a) és b) 
pontja alapján évente legfeljebb négy 
alkalommal adható, összege alkalmanként nem 
haladhatja meg a 7.500,- Ft-ot, kivéve az (5) 
bekezdésben meghatározott esetet.  

(3) A (2) bekezdés szerinti önkormányzati segély 
akkor adható, ha  
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
130%-át; 

b) egyedülélő esetében a havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
150%-át; 

c) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
200%-át  

nem haladja meg. 
(4) A (2) bekezdés szerinti önkormányzati segély 

évente egy alkalommal – a (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott kiadások miatt, annak 
igazolásával – 25.000,- Ft összeghatárig adható, 
ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 400%-át.  



(5) A (2) bekezdésben foglaltakon túl évente egy 
alkalommal gyermekenként 7.000,- Ft 
önkormányzati segély adható az (1) bekezdés 
bf)-bj) és c) pontja alapján.” 

 
4. Köztemetés 

 
5. § 

 
(1) A polgármester a köztemetés költségeinek 

visszafizetését az eltemettetésre köteles személy 
részére – a 5. § (3) bekezdésében meghatározott 
feltételek fennállása esetén – elengedheti, 
csökkentheti vagy maximum tizenkét havi 
részletfizetési lehetőséget biztosíthat.  

(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a 
részletfizetést megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő hónap 15. napja. 

(3) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell 
lenni az elhunyt vallására, a temetésével 
kapcsolatos esetleges nyilatkozatára. 

 
 

 
5. Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a Velem Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 
szóló 10/2012. (III. 28.) önkormányzati 
rendelete.  

 
 
 
Velem, 2013. december 18. 

 
 
 
 
 

Horváth Miklós  
polgármester 

Dr. Zalán Gábor  
jegyző 

 
 
 
 


