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Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2021.(III. 8.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól 
 
 
Sajókaza Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Sajókaza Község 
Polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésébenfoglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

A rendelet célja 
 
1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a 
pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, az 
ellátásokra való jogosultság feltételeit, a folyósításuk és ellenőrzésük szabályait. 
 

A rendelet hatálya 
2. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, Sajókaza község 
közigazgatási területén élő személyekre. 
 

Értelmező rendelkezések 
3. § (1) A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat a Szt. 4. §-a 
tartalmazza. 
(2) A rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerint. 
 

Eljárási szabályok 
 

4. § (1) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése 
szerint kell alkalmazni. 
(2) Az eljárást  
a) a Sajókazai Polgármesteri Hivatalban előterjesztett kérelemre vagy 
b) hivatalból 
lehet megindítani. 
(3) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal -igazolásokkal, nyilatkozatokkal – 
együtt kell benyújtani. 
(4) A hiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – határidő megjelölésével – 
hiánypótlásra kell felhívni. 
(5) A hatáskör gyakorlója a döntéshozatalt megelőzően környezettanulmány készítését rendelheti el a 
jogosultsági feltételek alátámasztása érdekében. 
(6) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása 
hónapjának első napjától illetik meg. 
(7) A megállapított ellátások folyósítása történhet 
a) folyószámlára való átutalással, 
b) házipénztári kifizetéssel, 
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c) postai úton történő kifizetéssel. 
(8) A folyósítás módjáról a támogatás megállapítását elrendelő határozatban kell rendelkezni. 
(9) A rendelet alapján megállapított támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az 
Szt. 17. § rendelkezései az irányadók. 
 

Hatásköri szabályok 
 

5. § (1) A Képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 
Polgármesterre: 
a) köztemetés. 
(2) A Képviselő-testület az alábbi gyermekvédelmi és szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket 
ruházza át az Igazgatási és Településfejlesztési Bizottságra: 
a) rendkívüli települési támogatás, 
b) temetési támogatás, 
c) gyógyszertámogatás, 
d) lakhatási támogatás, 
e) iskolakezdési támogatás, 
f) középiskolás tanulók menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét biztosító támogatás, 
g) óvodai, iskolai étkeztetés támogatása, 
h) tüzelőanyag támogatás, 
i) súlyos fogyatékos gyermekek támogatása. 
 

II. Fejezet 
Szociális támogatások ellátási formái 

 
6. § Szociális rászorultság esetén a jogosult részére a rendeletben foglalt feltétek szerint: 
a) települési támogatás 
aa) rendkívüli települési támogatás, 
ab) temetési támogatás, 
ac) gyógyszertámogatás, 
ad) lakhatási támogatás, 
ae) iskolakezdési támogatás, 
af) középiskolás tanulók menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét biztosító támogatás, 
ag) óvodai, iskolai étkeztetés támogatás, 
ah) tüzelőanyag támogatás, 
ai) súlyos fogyatékos gyermekek támogatása 
b) köztemetés. 
 

III. Fejezet 
Rendkívüli települési támogatás 

 
7. § (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére. 
(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg: 
a) egyes erőszakos bűncselekmény (rablás, kifosztás, zsarolás, lopás, rongálás, sikkasztás, csalás) 
áldozata lett, 
b) ingó vagy ingatlan vagyont ért elemi kár (árvíz, tűzeset, vihar) esetén, 
c) egyéb rendkívüli élethelyzet (haláleset, betegség, baleset). 
(3) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg. 
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(4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére benyújtott kérelem esetében 
rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a gyermeket nevelő szülőnek, akinek az 
egy főre jutó jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  
legkisebb összegének 150%-át. 
(5) A kifizetett támogatás összege évente a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 
(6) A 7. § (2) bekezdésben meghatározott élethelyzeteket, annak jellegének megfelelő 
dokumentummal kell igazolni. 
 

Temetési támogatás 
 

8. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy,akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebbösszegének 300%-át, 
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg. 
(2) A temetési költségekre tekintettel települési támogatás csak a temetési költségek részbeni és 
utólagos megtérítésére kérelmezhető. 
(3) A temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 15 %-a, 
azaz 19.500-Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 130.000,-Ft. 
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élőközeli 
hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. A 
megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat 
számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni. 
(5) Nem állapítható meg a támogatás, ha a temetési számla keltétől 90 nap eltelt. 
 

Gyógyszertámogatás 
 

9. § Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebbösszegének 130%-át nem haladja 
meg. 
(2) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési támogatást egy naptári évben maximum két alkalommal 
lehet adni. 
(3) Az egy alkalommal kifizetett gyógyszerkiadásokra tekintettel adott települési támogatás összege 
5000,- Ft. 
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a gyógyszerkiadásairól szóló számlákat,valamint 
szakorvos igazolását a gyógyszerek szükségességéről. 
 

Lakhatási támogatás 
 

10. §(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló, de általa életvitelszerűen lakott helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. 
(2) A lakhatási támogatás a víz- és csatornahasználati díj, a villanyáram, a gázfogyasztás vagy fűtési 
költségek, a szemétszállítási díj, a talajterhelési díjhoz (továbbiakban: rezsiköltség) való lakhatási 
hozzájárulás. 
(3) A lakhatási támogatást előbb a lakhatási hátralékok, majd azok kiegyenlítését követően vagy azok 
hiányában, a rezsiköltségek fedezetére kell megállapítani. A lakhatási támogatás ahhoz a 
lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadáshoz nyújtható, amely megfizetésének elmaradása a 
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Ezen körülmény fennállását a 
kérelmezőnek kérelme benyújtása során be kell mutatnia és bizonyítania kell. 
(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150 %-át, egyedül 
élő esetében 200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
(5) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, legfeljebb hat hónapra 
állapítható meg. 
(6) A fűtési költségekhez nyújtott lakhatási támogatás a fűtési időszakra, október 15. – április 15. 
közötti időszakra állapítható meg. 
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(7) A lakhatási támogatás összege havonta  
a) egyszemélyes háztartás esetén 2500,-Ft. 
b) kétszemélyes háztartás esetén 3000,-Ft, 
c) többszemélyes háztartás esetén 4000,-Ft. 
A fűtési költségekhez nyújtott lakhatási támogatást természetben (tűzifa biztosításával) is lehet 
nyújtani. 
11. § (1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, független a 
lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(2) A lakhatási támogatás megállapításának feltétele a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása, 
mely magában foglalja  
a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartását, különös tekintettel az ott található szemét és lom 
eltávolítására, 
b) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert gyommentesítése, rágcsálóktól, kártevőktől való 
mentesítése, 
c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, szemét és gyommentesítése. 
(3) A lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány 
készítése során győződik meg, mely a támogatási időszak alatt legfeljebb két alkalommal 
megismételhető. Amennyiben az ismételt környezettanulmány során a feltételek nem felelnek meg a 
(2) bekezdésben foglaltaknak, a további támogatás megvonható. 
(4) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell annak a szolgáltatónak az 
utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri. 
 

Iskolakezdési támogatás 
 

12. § (1) Az iskolakezdési támogatás a szociálisan rászoruló családok részére a tanévkezdés 
megkönnyítése érdekében nyújtható támogatás, a településen lakóhellyel rendelkező és a településen 
élő gyermekek részére. 
(2) Iskolakezdési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 600 %-át. 
(3) A támogatás összege: 
a) általános iskolai tanulók részére 7000,-Ft/fő/tanév, 
b) középiskola nappali tagozatos tanulók részére 15000,-Ft/fő/tanév, 
c) felsőoktatási intézmény (főiskola, egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, első 
diplomájukat szerző nappali tagozatos hallgatók részére 20000,-Ft/fő/tanév. 
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás megállapításához iskolalátogatási igazolást, a (3) 
bekezdés c) pontja szerint hallgatói jogviszony igazolást kell benyújtani. 
(5) Az évismétlők a (3) bekezdésben foglalt támogatásra – kivéve az (3) bekezdés a) pontja – nem 
jogosultak. 
(6) Az iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolás benyújtásának határideje: tárgyév 
október 30-a. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(7) Az iskolakezdési támogatás kifizetése készpénzben, pénztári kifizetéssel történik a kérelem 
benyújtását követő hó 5. napjáig. 

 
Középiskolás tanulók menetrend szerinti 

tömegközlekedés igénybevételét biztosító támogatása 
 

13. §(1) Támogatásra jogosult az a középiskolai tanulmányokat folytató, nappali tagozatos tanuló, 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor 
legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 150  %-át. 
(2) A támogatás mértéke a mindenkori tanulóbérlet szelvény mértékének 100 %-a, de maximum 
5000,-Ft. 
(3) A támogatás készpénzben történő kifizetésére utólag az előző havi bérletszelvény leadása 
ellenében azzal egyidejűleg kerül sor. 
 



5 
 

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 
 

14. §(1) Támogatásra jogosult az életvitelszerűen Sajókazán élő óvodás, általános és középiskolába 
járó tanköteles korú gyermekek részéreaz étkeztetést térítésmentesen biztosíthatja, ha a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 
300 %-át. 
(2) Az ellátás megállapítását kérelmezni kell. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási 
igazolást is.  
(3) A támogatás készpénzben történő kifizetésére utólag, számla ellenében történik. A számla a 
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig nyújtható be. 
 

Tüzelőanyag támogatás 
 

15. §(1) Tüzelőanyag támogatás nyújtható annak a lakását tűzifával fűtő szociálisan rászoruló 
kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkor legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében 400 %-át, és a háztartás tagjai 
egyikének sincs vagyona. 
(2) A támogatás fűtési idényben egy alkalommal állapítható meg, az önkormányzat által vásárolt 
tüzelőanyag mennyiség mértékéig. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatás 
iránti kérelmek kielégítésére nincs lehetőség. 
 
(3) A megállapított tűzifa mennyisége nem lehet kevesebb mint 1 m3. A támogatás egy ingatlan 
esetében egy személy részére állapítható meg. 
(4) A lakás fűtési módjáról a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítése során győződik 
meg, kivéve, ha az más települési támogatás iránti kérelem elbírálása során készült 
környezettanulmányból ismertté vált és a kérelmező nyilatkozata szerint abban változás nem történt. 
(5) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és 
csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel. 
(6) Amennyiben az ellátásban részesülő az (5) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele 
szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének 1993. 
évi III. törvény 27.§-a szerinti előírásokat. 
(7) A döntést követően az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 
 

Súlyos fogyatékos gyermekek támogatása 
 
16. §(1) Súlyos fogyatékos gyermekek támogatására jogosult az a súlyos fogyatékos gyermek, aki a 
tizennyolcadik életévét nem töltötte be, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. 
(2) A rendelet alkalmazása során súlyosan fogyatékos gyermek az, akinek 
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig 
látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó- halló – életmód 
folytatására képes, 
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán 
elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése 
elmarad, 
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, 
továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy 
annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) 
fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak 
minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), 
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyzetváltoztatása a külön 
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota 
miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására 
nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul. 
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(3) A kifizetett támogatás összege évente a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. 
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell szakorvosi igazolást és szakvéleményt a súlyos 
fogyatékosság jellegéről. 
 

Köztemetés 
 
17. §A közköltségen történő eltemettetésről a polgármester rendelkezik. A polgármester jogosult és 
köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek az St. 48. § (2)-(4) bekezdése alapján 
szükségessé válhatnak. 
 
 
 
 
 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2014.(II. 
05.) önkormányzati rendelete és az azt módosító9/2014.(VII. 8.), 2/2015.(II. 12.), 4/2015.(III. 01.), 
18/2015.(X. 16.), 15/2017.(IX. 20.), 1/2018.(I. 24.), 5/2019.(II. 27.), 17/2019.(XI. 26.), 5/2020.(III. 
31.) és 10/2020.(VIII. 13.) önkormányzati rendeletek. 
 
Sajókaza, 2021. március 8. 
 
 
 
 
              Rusznyák István     Török Zsuzsanna 
    polgármester             jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került. 
 
 
Sajókaza, 2021. március 8.  
 
        Török Zsuzsanna 
              jegyző 


