Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2021. (VII.20.) önkormányzati
rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 45. § (3)
bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, alapelvei
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a
pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait,
rendelkezik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről,
igénybevételük módjáról és térítési díjairól.
(2) Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban : Képviselőtestület ) az
ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani,
egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük
elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó
jövedelemből tudjanak gondoskodni.
(3) A rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben ( a
továbbiakban : Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben ( a továbbiakban : Gyvt.) foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően
megállapítja a szociális gondoskodás körébe tartozó ellátásokra való jogosultságok formáját, azok
feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Döbrököz község közigazgatási területén érvényes lakóilletve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban és az
Szt. 3. § 3) bekezdésében megjelölt személyekre.
(2) A rendelet hatálya – az Szt. 7. § (1) bekezdésében megjelölt ellátások vonatkozásában az Európai
Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon
tartózkodó állampolgáraira is kiterjed.
(3) A rendelet hatálya azon hajléktalan személyekre terjed ki, akik tartózkodási helyként Döbrököz
közigazgatási területét jelölik meg az ellátás igénylésekor.
3. §
(1) A rendelet tárgyi hatálya az Szt., illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításnak, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.
(3) Az élelmezési nyersanyagnorma tekintetében a rendelet személyi hatálya kiterjed az Dombóvári
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Döbröközi Általános Iskolája és a Döbröközi
Mesevilág Óvodában nevelt és tanuló gyermekekre, valamint az intézményekben munkavégzésre
irányuló jogviszonyokban álló alkalmazottakra, valamint a szociális étkeztetésben résztvevőkre.

(4) A személyes gondoskodás tekintetében a rendelet tárgyi hatálya azokra az önkormányzat által
nyújtott szociális szolgáltatásokra is kiterjed, melyeket az önkormányzat szolgáltatási szerződés
alapján biztosít.
2. Fogalom meghatározás
4. §
E rendelet alkalmazása során :
a) Életvitelszerűen ott élő : a család tagjai jellemzően ezen ingatlant otthonukként használva, onnan
munkába, intézménybe járnak, éjszakai pihenésüknek helyet adó ingatlan, cím.
b) Létfenntartási gond: amikor önmaga és családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, valamint alkalmanként többletkiadások jelentkeznek.
II. Fejezet
Eljárási rendelkezések
3. A szociális ellátás hatásköri szabályai
5. §
A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlására – a jelen rendeletben meghatározott
kivételekkel – a Képviselőtestület jogosult.
4. Az ellátások megállapításának szabályai
6. §
(1) A szociális ellátásra szorulók felkutatása érdekében a Képviselő-testület együttműködik a szociális
ellátásban működő valamennyi szervezettel, intézménnyel, egyházzal és civil szervezettel.
(2) A rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátások és a szociális alapszolgáltatások
igénybevétele iránti kérelmeket a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatalnál ( 7228 Döbrököz, Páhy
u. 45., a továbbiakban : Hivatal ) lehet – e rendelet eltérő rendelkezéseinek kivételével – évközben,
folyamatosan, vagy meghatározott időszakban személyesen lehet benyújtani. A kérelmezőnek vállalnia
kell, hogy a személyes adatait a befogadó nyilvántartsa és kezelje.
(3) Bármely támogatási forma esetében az eljárás észlelés vagy bejelentés alapján, hivatalból is
megindulhat.
5. Jövedelem és vagyonnyilatkozat
7. §
(1) A kérelemhez elő kell adni mindazokat a tényeket és körülményeket, amelyek a szociális ellátásra
jogosultság alapjául, indokként szolgálnak.
(2) A jövedelem igazolható
1. havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,
2. munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás
igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,
3. a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénnyel, bankszámla kivonatottal, vagy a
Magyar Államkincstár által kiadott határozattal, igazolással,
4. vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolással, a
kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
5. nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás esetén a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságának tárgyévre szóló, az ellátás összegéről szóló igazolásával
(3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
1. a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
2. a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
3. a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt:
közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
meghaladó részét.
(4) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális
igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül meghatározásra.

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban
fellelhetőek.
(6) Ha a döntéshozó az (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja az Szt. 10.§
(6) bekezdés szerinti eljárásnak van helye.
6. Az ellátások kifizetésének rendje
8. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres
ellátások kifizetése a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül a pénztárból, külön
kérelem esetén átutalással történik.
(2) Az igénylő létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetére tekintettel a polgármester
engedélyezheti az ellátás azonnali készpénzben való kifizetését. Erről a Képviselőtestületet – soron
következő ülésén - tájékoztatni kell.
(3) A természetben nyújtott ellátások számláinak kiegyenlítéséről a Hivatal gondoskodik.
7. Adatvédelem
9. §
A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és
megszüntetése céljából a Hivatal GDPR szabályzata előírásai betartása mellett – a WINSzoc, a KENYSZI
és PTR programok alkalmazásával - nyilvántartást vezet az Szt. 18 – 24. §-ában előírtak szerint.
8. Az ellátások ellenőrzésének szabályai
10. §
(1) A szociális ellátások megállapításának szabályszerűségét ellenőrizni kell. Az ellenőrzés
szúrópróbaszerűen a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló
eljárásokra terjed ki, a kérelem felvételétől az eljárás befejezéséig a munkafolyamat minden részletére.
(2) Az ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni, amelyben meg kell határozni az esetleges hibák
kijavításának határidejét és annak felelősét. Az ügyintézőnek a hibák kijavításáról az ellenőrzést
követő 15 napon belül írásos jelentési kötelezettsége van.
(4) A jegyző által kijelölt személy a kiutalásra kerülő szociális ellátások szakmai teljesítését a havi
utalás során minden esetben igazolja.
(5) Amennyiben a szociális ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a
kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, vagy annak gyanúja merül fel, hogy a jogosult az
ellátást nem rendeltetésének megfelelően használja fel, az igénylőnél környezettanulmányt kell
készíteni, majd ezt követően az ellátást haladéktalanul felül kell vizsgálni.
9. A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése
11. §
(1) A jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat az Sztv. 17.§-a tartalmazza.
(2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban
nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.
10. A szociális ellátások és alapszolgáltatások települési rendszere
12. §
(1) A Képviselő-testület a szociális rászorultság igazolása esetén, az e rendeletben meghatározott
feltételek szerint rendkívüli települési támogatást nyújt az alábbi ellátások formájában:
a) rendkívüli élethelyzeti támogatás,
b) krízishelyzeti támogatás,
c) lakásfenntartási támogatás,
d) gyermekszületési támogatás,
e) temetési támogatás,
f) köztemetés
g) iskolakezdési támogatás,
h) karácsonyi támogatás
i) szociális tűzifa támogatás

j) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott
települési támogatás
k) Döbröközért” ösztöndíj támogatás
(2) A Képviselőtestület a szociálisan rászorultak részére a következő szociális alapszolgáltatásokat
biztosítja:
a) étkeztetés
b) szünidei gyermekétkeztetés
c) házi segítségnyújtás
d) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
III. Fejezet
Települési támogatások
11. Rendkívüli élethelyzeti támogatás
13. §
(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a személyeket, akiknek a
jövedelmi viszonyai súlyosan megnehezítik önmaguk, illetve családjuk létfenntartását, illetve családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások
miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2) Az élethelyzeti támogatás készpénzben, vagy természetben nyújtható.
(3) A létfenntartást veszélyeztető körülmények különösen:
a) betegséghez,
b) halálesethez,
c) elemi kár, különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és
a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti és biológiai eredetű tűz elhárításához,
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
e) iskoláztatáshoz,
f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadás.
(4) Élethelyzeti támogatásban az részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőként vagy
egyedülállóként 250%-át.
(5) Rendkívüli települési támogatás igénylése között három hónapnak el kell telnie. A támogatások
igényléséhez külön-külön kérelem beadása szükséges, és azoknak az igazolásoknak benyújtása, és
nyilatkozatoknak a megtétele, mely bizonyítja, hogy a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján a
rendkívüli élethelyzete fennáll.
12. Krízishelyzeti támogatás
14. §
(1) Mérlegelést követően krízishelyzeti támogatásban részesíthető az a rászoruló, aki igazolja, hogy az
élethelyzetében bekövetkezett rendkívüli változás az önkormányzat segítségét is szükségessé teszi.
(2) A krízishelyzeti támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló vagy egyedül
élő esetében a 300%-át.
(3) A krízishelyzeti támogatást alkalmanként 3.000 és 50.000.- Ft közötti összegben lehet
megállapítani.
(4) Rendkívülinek különösen az alábbi körülmények minősülnek:
a) a kérelmező lakhatási körülményeiben súlyos változást okozó műszaki katasztrófa vagy elemi
kár okozta vészhelyzet,
b) a kérelmezőt, vagy a közeli hozzátartozóját érintő, életmentő gyógyszeres vagy gyógyászati
kezelés szükségessége,
c) olyan családfenntartó váratlan halála, aki után árvaellátásra jogosult leszármazó marad.
d) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeként időszakosan vagy tartósan felmerülő létfenntartási gond.

(3) A támogatás jellemzően pénzbeli támogatás, ám ha a döntéshozó a körülményekre tekintettel
célravezetőnek látja, természetben is nyújtható. A természetbeni támogatás formája lehet : élelmiszer,
tüzelő, gyógyszer, valamint tanszer vásárlás.
(4) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják, a polgármester, az igénylő részére, jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, azonnali
Rtt-t állapíthat meg, melynek összege maximum 20.000.- Ft lehet. Az így hozott döntésről a
polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
(5) Az Rtt. iránti kérelmet részletesen indokolni kell és hozzá mellékelni a kérelemben hivatkozott
tények igazolására alkalmas dokumentumokat, melyek különösen:
a) a. az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelem nyilatkozato(ka)t,
b) betegség, kórházi ellátás miatti kérelem esetén az orvos (kórház) igazolását a
keresőképtelenség idejének igazolására,
c) nyugdíj megállapítása iránt eljáró hatóság végzését az eljárás megindulásáról,
d) bűncselekmény áldozatává válás esetén a rendőrség által kiállított közokiratot,
e) elemi kár esetén a biztosítói szakértői véleményt arról, hogy károsult rendelkezett-e
biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás költségeinek
előzetes kalkulációját,
f) többletkiadás esetén azok felmerülését igazoló számlák, egyéb iratok.
(6) A Krízishelyzeti kérelem – a (4) bekezdés kivételével - a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság
hatáskörébe tartozik.
15. §
(1) Krízishelyzeti támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható azon létfenntartási
gonddal küzdő személy számára, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a kérelmező megélhetésének
veszélyeztetése nélkül képtelen rendkívüli költségeinek fedezésére.
(2) A támogatás pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, legfeljebb 100.000.- Ft összegű, melynek
futamideje legfeljebb 6 hónap, amely időtartam alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.
(4) A kamatmentes kölcsön folyósításának részletszabályait külön megállapodás tartalmazza.
(5) A kölcsön visszafizetésétől méltányosságból el lehet tekinteni.
(6) A kérelem elbírálása és a megállapodás aláírása a polgármester hatáskörébe tartozik.
13. Lakásfenntartási támogatás
16. §
(1) A Képviselő-testület a lakhatás költségeihez kapcsolódóan – elsősorban természetbeni ellátásként
– lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott,
Döbrököz területén lévő lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e
rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
élőként vagy egyedülállóként 250%-át.
(3) A támogatás megállapításánál figyelembe vett költségek a következők: villany, gáz, víz, tüzelőanyag
vásárlás, albérleti díj, közös költség. A kérelemhez csatolandók a kérelmező nevére szóló, utolsó havi
számlák, vagy a lakásbérleti szerződés másolatai.
(4) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata, ahol
a) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 500.- Ft.
b) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

ha a háztartásban egy-két személy lakik 40 m2,

ha a háztartásban három személy lakik 50 m2,

ha a háztartásban négy vagy több személy lakik 60 m2.
(5) A támogatás egy hónapra jutó összege
a)a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedül élőként vagy egyedülállóként 200%-át.

b)a lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyedülálló vagy egyedül élő esetében a 250%-át.
c) de legfeljebb a lakhatási költségek (3) bekezdésben meghatározott összege.
(6) A támogatást 100 Ft-ra kerekítve, egy naptári évre kell megállapítani. Ugyanazon lakásra, csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7) A támogatás folyósítása elsősorban a – kérelmező által kiválasztott – közszolgáltatónál, a
kérelmező alszámlájára történő utalással fizetendő.
(8) A támogatást és annak folyósítását meg kell szüntetni
a) ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy
b) ha a jogosult elhalálozott, vagy
c) ha a jogosult, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi vagy vagyoni viszonyaiban a
lakásfenntartási támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő változás következik be, a
változás hónapját követő hónaptól.
(9) A lakásfenntartási kérelem elbírálása kérelem elbírálása a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság
hatáskörébe tartozik.
14. Gyermekszületési támogatás
17. §
(1) A Képviselő-testület gyermekszületési támogatásban részesíti – Döbrököz község családtámogatási
rendszerének keretében, tekintettel az újszülött érkezésével kapcsolatban felmerülő jelentős, a
családokat megterhelő költségeire – azon családokat,
a) akik a gyermek születését megelőző legalább 1 éve a településen állandó lakcímmel
rendelkeznek és életvitelszerűen ott élnek, illetve
b) a gyermek megszületése előtt a településen ingatlantulajdont szereztek és a gyermek
megszületésekor állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek.
c) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 800%-át.
(2) A gyermekszületési támogatás összege 50.000.- Ft újszülöttenként.
(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül
lehet benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a
szülők és a gyermek lakcímkártyáját.
(5) A támogatás kérelem elbírálása a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozik.
15. Temetési támogatás
18. §
(1) A Képviselő-testület halálesethez kapcsolódóan temetési támogatásban részesíti azt a jogosultat,
aki a közeli hozzátartozója temetéséről gondoskodott, feltéve, hogy
a) családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 800 %-át
b) nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban,
c) az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, továbbá
d) nem igényelt köztemetést.
(2) A helyben szokásos általános temetési költség mértékét 200.000.- Ft-ban elfogadva, a támogatás
mértéke, ennek 10 %-a, azaz 20.000.- Ft
(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésének napjától számított 30 napon
belül lehet benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számlákat és az elhalt halotti
anyakönyvi kivonatának másolatát.
(5) A támogatási kérelem elbírálása a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozik
16. Köztemetés

19. §
(1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt az Sztv. 48. §-ában foglaltak figyelembevételével.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legalacsonyabb költségű temetés rendelhető el.

(3) A köztemetés költségét a Hivatal hagyatéki teherként köteles érvényesíteni.
(4) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás lebonyolítása a jegyző hatáskörébe tartozik.
17. Iskolakezdési támogatás
20. §
(1) A Képviselőtestület iskolakezdési támogatásban részesítheti – Döbrököz község családtámogatási
rendszerének keretében, tekintettel a nevelési vagy oktatási év kezdetének jelentős, a családokat
megterhelő költségeire – a településen állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen
élő, intézményi jogviszonyban álló gyermekek szüleit az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) a Döbröközi Mesevilág Óvodában nevelési jogviszonnyal rendelkező, vagy
b) a Döbröközi Általános Iskolával, vagy speciális oktatási intézmény 1-8. osztályában oktatási
intézményi jogviszonnyal rendelkező, vagy
c) középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű, első képzésben részt vevő gyermeket
nevelnek,
és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 800%-át.
(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet
a) a tárgyév július 15-30. között,
b) középiskolások esetében szeptember 1-15. napjáig lehet benyújtani és csatolni kell a
köznevelési intézményi jogviszony fennállásának 30 napnál nem régebbi igazolását.
(3) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft, melyet meghatározott időpontban,
a házipénztárból kell kifizetni.
(4) A települési támogatás lakcím szerinti jogosultságának eszmei időpontját a Képviselőtestület
tárgyévben, határozatban állapítja meg.
(5) A költségvetés aktuális állapota szerint a (3) bekezdésben meghatározott összegtől tárgyévben a
Képviselőtestület eltérhet, azt differenciáltan is megállapíthatja.
(6) A támogatási kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
18. Karácsonyi települési támogatása
21. §
(1) Karácsonyi települési támogatásban részesíthetők – Döbrököz község családtámogatási
rendszerének keretében, tekintettel a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban felmerülő jelentős, a
családokat megterhelő költségeire –, a településen állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a
településen élő, 18 év alatti gyermekek szülei, illetve a 65. életévüket betöltött időskorúak, akinek
családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 800 %-át.
(2) A karácsonyi támogatás iránti kérelmet tárgyév november 15-30. között lehet benyújtani.
(3) A támogatás összege a 18 év alatti gyermekekre tekintettel 10.000.-, készpénz, a 65 év feletti
időskorúak tekintetében 6.000.- Ft értékű tartós élelmiszercsomag juttatás.
(4) A települési támogatás lakcím szerinti eszmei időpontját a Képviselőtestület tárgyévben,
határozatban állapítja meg.
(5) A költségvetés aktuális lehetőségei szerint a (3) bekezdésben meghatározott összegtől tárgyévben
a Képviselőtestület eltérhet.
(6) A támogatás kifizetése, illetve a csomagok jogosultakhoz történő eljuttatása a polgármester
hatáskörébe tartozik.
19. Szociális tűzifa támogatás
22. §
(1) A Képviselő-testület természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásban részesítheti azt a
rászorult személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj 350 %-át, egyedül élőként vagy egyedülállóként 400%-át.
(2) A támogatás ugyanazon lakásra, csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban
élő személyek és háztartások számától.
(3) A természetben nyújtott tűzifa támogatás során előnyt élvez,
a) aki az Szt. szerinti : aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult,
b) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) az egyedülálló nyugdíjas.
(4) Természetben nyújtott tűzifa támogatás iránti kérelmet a képviselőtestület által meghatározott
időintervallumban kell benyújtani.
(5) Jogosultanként 1 erdei m3 tűzifa juttatása állapítható meg.
(6) A jogosult személy részére az önkormányzat gondoskodik a szociális célú tüzelőanyagnak a
jogosult számára térítésmentesen történő házhozszállításáról.
(7) A támogatás megítélése a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozik.
20. „Döbröközért” ösztöndíj támogatás
23. §
(1) A Képviselőtestület „Döbröközért” ösztöndíj keretében pénzbeli szociális támogatást alapít a
település hírnevét öregbítő, kiemelkedő teljesítménye és közösségi munkája alapján általános iskolai
tanulók számára.
(2) A támogatásra javasolható azon tanuló,
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 800 %-át nem haladja meg.
b) akinek tanulmányi eredményei jók, szorgalma kiemelkedő, magatartásával társainak példát
mutat,
c) aki a település rendezvényein folyamatosan és kiemelkedően részt vesz.
(3) A támogatás mértéke 25.000.- Ft / tanuló.
(4) Az ösztöndíjat évente két személy részére, egy alkalommal, a Döbröközi Általános Iskola évzáróján
vagy ballagásán, ünnepélyes körülmények között a polgármester adja át.
(5) A tárgyévi támogatottakra javaslatot a polgármester, a bizottsági elnök és az iskolaigazgató tehet,
minden év május 15-ig.
21. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében nyújtott települési támogatás

24. §
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében települési
támogatásban részesülhetnek azok a Döbrököz község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
felsőoktatási hallgatók,
a) akik felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat és
b) családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg mindenkori öregségi nyugdíj 800
%-át.
(2) A támogatás mértékének meghatározása az önkormányzat költségvetési rendeletében
meghatározott keretösszeg terhére, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21.§-ban meghatározott szociális
helyzet figyelembevételével történik.
(3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében igényelt települési
támogatásra vonatkozó kérelmet a pályázatkezelő által összeállított pályázati adatlapon kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat.
(4) A támogatásban részesülőnek a hallgatói jogviszony megszűnését, illetve a lakóhely megváltozását
5 munkanapon belül az önkormányzatnak írásban be kell jelentenie. A hallgatói jogviszony
megszűnése, illetve a lakóhely adott település közigazgatási területén történő megszüntetése esetén a
következő tanulmányi félévtől a támogatást meg kell szüntetni.
(5) A kérelmek elbírálása a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozik.
IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások rendszere
22. Általános szabályok
25. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást
igénylő a kérelmét jelen rendeletben szabályozottak szerint, a hatályos jogszabályi előírásokban
rögzített formanyomtatványon nyújthatja be.
(2) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a
hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit – az Szt-ben meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni.
23. Étkeztetés
26. §
(1) A Képviselőtestület étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkeztetés ellátást nyújthat azoknak
a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
(2) Étkeztetési szolgáltatás igénylésére jogosult – jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül –
a) 65. életévét betöltötte
b) orvosi igazolás alapján (házi orvos, vagy szakorvos) mások gondozására, ellátására szorul
vagy
c) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved szakorvosi igazolás
szerint vagy
d) a népesség-nyilvántartás, illetve környezettanulmány alapján hajléktalannak minősül.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a jövedelem igazolást, vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy jövedelemmel nem
rendelkezik,
b) orvosi igazolást
( 4) Az ellátás legkorábban a kérelem benyújtását követő 2. munkanaptól állapítható meg, feltéve ha az
ellátott az ellátásra vonatkozó, a 20.§. (1)-ben részletezett megállapodást megköti és 3 garnitúra
éthordót rendelkezésre bocsát.
(5) Az étkeztetés szolgáltatási szerződés alapján a Burgendomb Kft. szervezésében valósul meg, a
jogosult lakcímére történő házhozszállítással.
(6) Az ellátásért jelen rendelet 2. melléklete szerinti térítési díj fizetendő.
(7) Az ellátás iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik
27. §
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről a polgármester és az ellátott
megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni az étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, a
személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára, az ellátástól való távolmaradás
esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira, az
ellátás megkezdésének időpontjára, az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha
a) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, három hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és
azt a felszólítás ellenére sem fizeti meg.
b) súlyosan megszegi a 20.§. (1) bekezdésében meghatározott megállapodásból származó egyéb
kötelezettségét.
(3) Az ellátás megszüntetéséről a polgármester dönt, és a döntésről értesíti a kérelmezőt. Döntése
ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fordulni.
24. Házi segítségnyújtás

28. §
(1)A házi segítségnyújtás célja, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek
kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen
(2) Házi segítségnyújtásban az Szt. 63. §-a szerint gondozásra szorulók részesíthetők.

(3) A házi segítségnyújtást a Képviselőtestület szolgáltatási szerződés alapján a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény ( továbbiakban : Intézmény ) útján biztosítja intézmény útján biztosítja.
(4) Az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy
írásban előterjeszteni. Az ellátás nyújtásáról az intézmény vezetője dönt.
25. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
29. §
(1) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás célja a település területén élő szociális és
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése a szociálismunka eszközeivel.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(3) Képviselőtestület szolgáltatási szerződés alapján a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény (
továbbiakban : Intézmény ) útján biztosítja intézmény útján biztosítja.
(4) Az ellátás iránti írásbeli kérelmet az intézménynél lehet benyújtani. Az ellátás nyújtásáról az
intézmény vezetője dönt.
26. Gyermekétkeztetés
30.§
(1) A Képviselőtestület természetbeni ellátásként térítésmentesen biztosítja az intézményi
gyermekétkeztetést. Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet, minden a Döbröközi Általános
Iskolába, illetve a Döbröközi Mesevilág Óvodába járó gyermek.
(2) Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a
szülő az intézmény vezetőjénél bejelenti:
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését, és azt, hogy a gyermek mikor veszi
igénybe újból a gyermekétkeztetést.
(3) Az önkormányzat térítésmentesen a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, Döbrököz községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő, intézményi
jogviszonyban álló gyermek részére.
(4) A gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződés alapján a Burgendomb Kft. szervezésében valósul
meg, a Döbrököz, Ifjúság u. 6. és Iskola u. 3. szám alatti étkezőkben történő kiszolgálással.
(5) Az ellátás megszűnik, ha annak megszüntetését a szülő kéri.
27. Élelmezési nyersanyagnorma
31. §
(1) A jelen rendeletben szabályozott étkeztetési ellátásokért az Szt-ben és a 29/1993. (II. 17.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerint a rendelet 2. mellékletébe foglaltak szerinti intézményi
térítési díjat ( élelmezési nyersanyagnorma ) kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díj összegét a - szolgáltató javaslatára - Képviselőtestület állapítja meg. Az
térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni.
V. fejezet
28. Záró és hatályba léptető rendelkezések
32. §
(1) E rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult
eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2/2020. (III.01. ) számú,
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelete.
Döbrököz, 2020. július 19.
Farkas Edit
polgármester

dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2021. július 20.
dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

1. melléklet
Kérelem
szociális ellátás megállapítása iránt
1. A kérelmező személyes adatai
Neve
Születési neve
Anyja neve
Születési helye, ideje
Állandó lakcíme
Tartózkodási helye
TAJ száma
telefon, e-mail
2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma :
név

születési hely, idő

fő, és adataik :

anyja neve

TAJ szám

rokoni fok

3. Jövedelmi adatok
jövedelem típusa

kérelmező

vele közös háztartásban élők

munkaviszonyból, vagy más foglalk.
jogviszonyból származó jövedelem
vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló tev.származó
alkalmi munkavégzésből származó
táppénz, gyermekgondozási
támogatás
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátás
önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátás
egyéb (ösztöndíj, nevelőszülői díj… )

Összesen
4. Vagyoni helyzet ( A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona )
A. Ingatlanok
Lakás vagy lakótelek tulajdon címe :
Alapterülete :

Tulajdoni hányad :

Vagyonértékű joggal terhelt ( igen/nem )

Szerzési idő :

Forgalmi érték :

Üdülő vagy üdülőtelek tulajdon címe :
Alapterülete :

Tulajdoni hányad :

Szerzési idő :

Forgalmi érték :

Szerzési idő :

Forgalmi érték :

Szerzési idő :

Forgalmi érték :

Vagyonértékű joggal terhelt ( igen/nem )
Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület címe:
Megnevezés ( zártkert, műhely, üzlet, garázs, stb.)
Alapterülete :

Tulajdoni hányad :

Vagyonértékű joggal terhelt ( igen/nem )
Termőföld tulajdon címe :
Alapterülete :

Tulajdoni hányad :

Vagyonértékű joggal terhelt ( igen/nem )
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű típusa , rendszáma :
Szerzési idő :

Forgalmi érték :

Tehergépjármű típusa , rendszáma :
Szerzési idő :

Forgalmi érték :

C. Megjegyzés:
 Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél több vagyontárggyal
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően
kell kitölteni.
 Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
 Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni, míg gépjárműnél a kor és állapot szerinti forgalmi értéket kell feltűntetni.
5. Egyes települési támogatásonként csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok :
Minden kérelem érvényességi kelléke a kérelem kitöltése, a kérelmező és vele közös háztartásban élők
jövedelmének igazolása ( nyilatkozat jövedelem hiányáról ), továbbá az egyes ellátások igénylése esetén
az alábbiak :
Élethelyzeti és krízishelyzeti támogatás :
 Támogatás kérés okának megjelölését ( Megjegyzés sorban )
Lakásfenntartási támogatás :
 Kérelmező nevére, az Ltt. szerinti címre szóló villany, gáz, víz és csatornadíj utolsó havi
számlája, szemétszállítási szerződés, albérleti díj esetén bérleti szerződés, lakáscélú kölcsön
havi törlesztőjének esetén kölcsönszerződés és utolsó havi törlesztés bizonylatának másolata.
 Lakás alaprajza, az egyes helyiségek méretének megjelölésével.

Gyermekszületési támogatás :
 az újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolata
 a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának másolata
 ingatlanszerzésen alapuló jogosultságnál szerzési szerződés másolata
Temetési támogatás :
 kérelmező nevére kiállított temetési számlák
 az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát
 rokoni fok megjelölését ( Megjegyzés sorban )
Egyéb dokumentumok ( értelem szerint )
 Mellékelem ( a megfelelő melléklet előtti pontot kérjük bekarikázni ! )
a. betegség, kórházi ellátás miatti kérelem esetén az orvos (kórház) igazolását a
keresőképtelenség idejének igazolására,
b. nyugdíj megállapítása iránt eljáró hatóság végzését az eljárás megindulásáról,
c. bűncselekmény áldozatává válás esetén a rendőrség által kiállított közokiratot,
d. elemi kár esetén a biztosítói szakértői véleményt arról, hogy károsult rendelkezett-e
biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás
költségeinek előzetes kalkulációját,
e. többletkiadás esetén azok felmerülését igazoló számlák, egyéb iratok.
H. Megjegyzés
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
I. Nyilatkozat
Alulírott, kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban
meghatározott módon vissza kell térítenem.
A kérelem elbírálása során személyes adataim kezeléséhez és nyilvántartásához hozzájárulok.
Döbrököz, 202…. év __________ hó _________ nap.
______________________________________________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet
Étkezési térítési díjak ( az Áfa összegét tartalmazzák ! )

Szociális étkezés

400

Szociális étkezés kiszállítás

120

A térítési díj megállapítása a vállalkozóval kötött szerződés szerinti szolgáltatási díj
nyersanyagköltsége alapján, az állami normatíva figyelembevételével került megállapításra.

