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Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2011. (II.21.) számú rendelete  

a szociális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

 

 
13/2011. (II.21.) Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

képviselő-testület) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Sztv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) 

bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (5) bekezdésének, 38. §-ának (1) bekezdés 

c) pontjában, és (9) bekezdésében 43/B. § (1) bekezdésében, 45. §-ában, 46. §-ában 47. §-ának (4) 

bekezdésében és 50. §-ának (3) bekezdésében 55. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében 55/C. § (1) a) 

pontjában és (3) bekezdésében, 60. § (3)–(4) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 18. § (1) b) pontjában és (2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 131. § (1) 

bekezdésében, 137. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az önkormányzat által 

nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

A rendeleti szabályozás célja 

(1) A Képviselő-testület e rendeletének célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról  szóló 1993. évi III. tv, valamint az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályokra, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) 

bekezdésére figyelemmel a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 

szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének 

garanciáit. 

(2) A Képviselő-testület e szabályozás során abból a követelményből indul ki, hogy a szociális 

ellátás feltételeinek biztosítása – a településen élő állampolgárok önmagukért és családjukért, 

valamint a helyi közösségeknek a tagjaiért viselt felelősségen túl – az államközponti szervei 

mellett – a helyi önkormányzat feladata. 

 

2. § 

A rendelet hatálya 

(1)  2A rendelet hatálya kiterjed: a község közigazgatási területére, személyi hatályát tekintve az Sztv. 

3.§-ban, valamint a Gyvt 4.§-ában meghatározottakra. 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

 

- nyugdíjminimum: a mindenkori saját jogú öregségi nyugellátás legkisebb összege, 
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- jövedelemszámításnál irányadó időszak: havi rendszeres jövedelemnél 3 hónap, 

egyéb jövedelemnél 12 hónap, 

- egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.  

(3) Az általános szabályoknál figyelembe vett fogalmakat (jövedelem, vagyon, család, közeli 

hozzátartozó, egyedülálló, házastárs, tartásra köteles és képes hozzátartozó, szociális intézmény 

rendszeres pénzellátás, kereső tevékenység, aktív korú) az Sztv. 4. §-ában leírtak szerint kell 

alkalmazni.  

(4) Amennyiben a kérelmező vagy családtagjai, illetve háztartásában élők jövedelme kizárólag 

alkalmi munkából származik, annak összegét saját nyilatkozattal kell igazolni a kérelem 

benyújtását megelőző három hónapra vonatkozólag.  

 

3.§ 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) A rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti eljárás kérelemre indulhat. 

(2) A szociális ellátás iránti kérelem postai úton vagy ügyfélszolgálati időben, szóban vagy írásban 

a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be. 

(3) A szociális ellátásra szóló jogosultság elbírálása érdekében a kérelemhez csatolni kell a 

rendelet mellékletében meghatározott igazolásokat.  

(4) A szociális ellátások iránti kérelmet a rendelet mellékleteként szereplő formanyomtatványokon 

kell benyújtani. 

 

 

4.§ 

(1) A jegyző a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság 

fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén javaslatot tesz a támogatás 

megszüntetésére.  

(2) A döntés előkészítés során a jegyző a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, és a 

helyszínen tapasztaltakról – a temetési segély kivételével – környezettanulmányt készíttet. 

(3) Ha a kérelem benyújtását megelőző kettő éven belül környezettanulmány nem készült, vagy a 

kérelmező lakcímében változás történt, akkor minden esetben szükséges a környezettanulmány 

készítése.  

(4) Ha kérelmező szociális helyzete hivatalból már ismert, új kérelme kapcsán a fenti eljárási 

cselekményt megismételni nem szükséges.  

(5) A környezettanulmány lefolytatása az ápolási díj, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

elbírálása során minden esetben szükséges. 

(6)  Minden más ellátási formánál nem kell környezettanulmányt végezni, kivéve, ha az érdemi 

döntés meghozatalához, a tényállás tisztázása céljából, a kérelemhez csatolt nyilatkozatban és 

igazolásban szereplő adatok valódiságának meglétét környezettanulmány útján kell ellenőrizni. 

 

 

5. § 

(1) A döntésről a kérelmezőt, az eljárásban érdekelt szerveket, személyeket az első fokú 

hatáskörrel rendelkező szerv határozattal értesíti. 
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(2) A megállapított pénzbeli ellátásokat és támogatásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 

a határozatban foglaltak szerint a postai utalással, banki átutalással, házipénztárból folyósítja. 

(3) Amennyiben az ellátás célja pénzbeli kifizetéssel nem biztosítható, úgy a segély közvetlenül a 

szolgáltatóhoz (lakásfenntartási támogatás), vagy az étkezést nyújtó intézményhez (rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás), illetve a kijelölt intézmény vezetéséhez (szociális munkatárs) is 

utalható.   

6.§ 

 

(1) A polgármester, a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése elleni 

fellebbezéseket a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani, Pusztazámor Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. 

(2) A jegyző gondoskodik a szükséges iratokkal együtt a fellebbezés képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

7.§ 

 

(1) A rendszeres szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

(2) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 

megszüntetése céljából az ellátásra jogosult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet az Sztv. 

18.§ rendelkezései szerint. 

 

 

8. § 

Hatáskör átruházás 

 

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott I. fokú szociális hatáskörök közül a  

polgármesterre ruházza át: 

 

- a temetési segély megállapítását. 

 

(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott I. fokú szociális hatáskörök közül a  

szociális ügyekért felelős bizottságra ruházza át: 

a) lakásfenntartási támogatás megállapítását, 

b) szociális étkezésben részesülők kedvezményének megállapítását, 

c) átmeneti segély megállapítását, kölcsön 

d) ápolási díj megállapítását, 

e) közgyógyellátási igazolvány kiadását, 

f) személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást igénylő kérelmére 

gondoskodik az ellátást nyújtó intézmény beutalásáról. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés tekintetében a II. fokot a szociális ügyekért felelős bizottság előzetes 

állásfoglalásának figyelembevételével a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

II. Fejezet 

 
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások 
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9. § 

Időskorúak járadéka  

 

Az ellátás megállapítására az Sztv. 32/B-32/E. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadók. 

 

10. §  

Aktív korúak ellátása 

 

A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a Sztv. 33. § (1) bekezdésében 

meghatározott személyek számára. 

 
 

11. § 

Rendszeres szociális segély 

 

(1) A rendszeres szociális segély megállapításának feltételeire és összegére az Sztv. 37. § - 37/C 

§- ainak szabályai irányadóak, mely alapján a megállapításra a jegyző jogosult. 

(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában- az egészségkárosodott 

személyek kivételével- az együttműködésre kijelölt szerv a Pest Megye Kormányhivatala 

Munkaügyi Központja Érdi Kirendeltsége (Továbbiakban: a Kirendeltség). 

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként 

együttműködésre köteles a Kirendeltséggel. A rendszeres szociális segélyben részesülő 

személy az együttműködés keretében 

a.) a Kirendeltségnél a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 

megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 

nyilvántartásba veteti magát, 

b.) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó 

beilleszkedést segítő programról, 

c.) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a kapcsolatot 

tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni, 

d.) a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni. 

 

 
 

12. § 

(1) A Kirendeltség kötelezettségei: 

a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló    

határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén 

megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre 

jogosult személyt a jogerős határozat alapján- a Kirendeltségnél történő 

megjelenéskor- nyilvántartásba veszi, 

b.) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult 

személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján 

figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, 

c.) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 

együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

(2) A jegyző kötelezettségei: 

a.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az 

egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot 

megállapító határozatot megküldi a Kirendeltségnek, 
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b.) tájékoztatja a Kirendeltséget  

- az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről 

- a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről 

és a szociális törvény 37/A §- a szerinti együttműködési kötelezettség 

előírásáról, 

- ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy települési 

önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás 

megkötését a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött 

megállapodásról. 

 

 

13. § 

 

(1) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális 

állapotához igazodva kiterjed a 

a.)  Kirendeltséggel való kapcsolattartásra 

b.) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő 

vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg 

munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, 

c.) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben 

történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első 

 szakképesítés megszerzésére. 

(1) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei: 

a.) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a 

motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális 

megerősítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, 

álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe 

eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, 

mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés, 

b.) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, 

gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, 

ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci 

kapcsolódásokról. 

 

(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 

részesülő személy számára felróható okból: 

 

a.) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban 

meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

b.) a Kirendeltség által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem 

igazolja, 

c.) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, 

d.) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre, 

e.) a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges 

nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. 
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14. §
3
 

Lakásfenntartási támogatás 

 

15. § 

Ápolási díj 

 

(1) Az ápolási díj megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére az Sztv. 41-44. §-ai az 

irányadóak. 

 

(2) 4A Szociális Bizottság a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző 

hozzátartozónak ápolási díjat állapít meg, ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja 

meg. 
 

(3) 5A (2) bekezdés szerinti ápolási díj összege az éves központi költségvetésben meghatározott 

alapösszeg 80%-a.”Ha az ápolást végző személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti, a 

tudomás szerzéstől számított 15 napon belül ellátásának folyósítását meg kell szüntetni.  

 

(3) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente 

legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek 

továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell 

folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot 

követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. 

 

16. § 

Átmeneti segély 

 

(1) Átmeneti segélyben részesülhet az a kérelmező, vagy bármely családtagja, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(2) Az átmeneti segély nyújtható pénzben és természetben egyaránt, esetenként, illetve tartósan.  

(3) Egy családnak (háztartásnak) évente három alkalommal lehet átmeneti segélyt megállapítani, 

ennél több alkalommal csak kivételes esetben, rendkívüli méltányosságból állapítható meg, 

melyek együttes összege a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladhatja meg. 

(4)  Átmeneti segély maximum hat hónap időtartamra, a kifizetések időpontjának és összegének 

meghatározásával, - ha a kérelmező körülményei indokolják - kivételes esetben 

megállapítható. 

(5) A segélyre jogosító konkrét élethelyzet jellegéből következően a segély rendeltetésszerű 

felhasználása a jegyző által ellenőrizhető.  

 

17. § 

 

(1) Az átmeneti segély nem lehet kevesebb 2000,-Ft-nál, de nem haladhatja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 150 %-át. Kivételes méltányosságból az öregségi nyugdíj minimum 200%-

áig terjedhet a segély (pl. elemi csapás, egyéb külső körülmény okozta kár esetén). 

 

(2) 6
Átmeneti segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

                                                 
3
 Hatályon kívül helyezte a 2/2012 (II.10) számú rendelet. Hatályba lépés: 2012. 02.10. 

4
 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 

5
 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 

6
 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1.. 
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haladja meg az öregségi nyugdíjminimum:  

a) egyszemélyes háztartásban élő személy esetében a 200 %-át  

a) három vagy többszemélyes háztartásban élők esetében a 150 %-át 

(3) 7Különös méltánylást érdemlő esetben az a kérelmező, aki a 16. § (1), (3) bekezdésében foglalt 

jogosultsági feltételeknek nem felel meg, évente egy alkalommal átmeneti segélyben 

részesíthető, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.   

(4) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül a családban bekövetkezett baleset, a családtagok 

valamelyikének egy hónapot meghaladó tartós kórházi kezelése vagy betegsége (a betegséget 

orvosi igazolással, a kórházi kezelést kórházi zárójelentéssel igazolni kell) és gyógyászati 

segédeszköz vásárlása. (A vásárlást számlával kell igazolni.) 

(5) 8Az átmeneti segélyre vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület az Szociális bizottságra 

ruházza át. 

(6)
9
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átmenetmeneti segély keretének 

terhére minden állandó – tárgyév november 1-én - pusztazámori lakóhellyel rendelkező, 65 év 

feletti lakos részére egyszeri 5000,- Ft értékű pénzbeli támogatást adhat.  

 

 

18. § 

 Kamatmentes kölcsön  

 

(1) A Képviselőtestület évente egy alkalommal, az átmeneti segély terhére az öregségi 

nyugdíjminimum 300%-ig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a 

rászoruló személyt, 

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét eléri, de annak 200%-át 

nem haladja meg, 

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön 

visszafizetésére. 

(2) A kölcsön legfeljebb 6 hónapra adható. A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja a felvételt 

követő hónap. 

 

 

19. §
10

 

 

Nem részesíthető kölcsönben a feltételeknek egyébként megfelelő személy, ha 

 

a) rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, és 

b) a korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza. 

 

 

20. § 

 

(1) A szociális kamatmentes kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.  

(2) A törlesztő részlet fizetése minden hónap 10. napjáig esedékes. 

                                                 
7
 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 

8
 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 

9
 Beiktatta a 11/2012. (XI.27.) számú rendelet. Hatályos 2012. november 28. 

10
 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 
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(3) A polgármester a hiteltámogatásban részesítettekkel haladéktalanul szerződést köt a kölcsön 

visszafizetésének módjáról, nem teljesítés esetén a következményeiről és a 

követelésbiztosításáról. 

(4) Amennyiben a kérelmező ingatlantulajdonnal rendelkezik, a jegyző a szerződés egy 

példányával értesíti a Földhivatalt a jelzálogjog bejegyzése végett. 

(5) A visszafizetésről a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja folyamatos nyilvántartást vezet. 

 

 

21. § 

A szociális kamatmentes kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület a 

szociális bizottságra ruházza. 

22. § 

Temetési segély (Sztv. 46. §) 

(1) 11
A polgármester temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a 

temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti feltéve, ha 

család egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét – illetve egyedülálló 

esetén háromszorosát- nem haladja meg.  

(2) 12
A temetési segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a, 

amelyet a rendelet 1. számú függeléke tartalmaz. 

(3) A temetési segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. 

(4) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy 

egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. 

(5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. 

évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

 

 

23. § 

Beiskolázási segély 

 

(1) Az önkormányzat az általános és középiskolai tanévkezdéskor a családokat terhelő kiadások 

csökkentése céljából beiskolázási segélyt nyújthat azon gyermekes családok részére, 

amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 

(2) A segély legmagasabb összege gyermekenként 6000,-Ft. 

(3) A beiskolázási segély megállapítható:  

a.) kérelemre,  

b.) hivatalból,  

c.) oktatási intézmény jelzésére.  

(4) A kérelmet a feltételek fennállása esetén a szülő (törvényes képviselő) terjesztheti elő a 

szükséges jövedelemigazolásokkal és iskolalátogatási igazolásokkal együtt minden év 

szeptember 30. napjáig. A határidő letelte után a segély nem igényelhető. 

(5) A Képviselő-testület beiskolázási segély megállapítására vonatkozó hatáskörét a Szociális 

Bizottságra ruházza át. 

 

 

                                                 
11

 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 
12

 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 
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II.Fejezet 
 

Természetben nyújtott ellátások 

 

24. § 

Köztemetés  

 

(1) Közköltségen kell eltemettetni – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - 

azt a község területén elhunyt személyt, akinek eltemettetésére köteles hozzátartozója nincs, 

vagy nem lelhető fel, illetve az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem 

gondoskodik. 

(2) A köztemetés megszervezése. lebonyolítása esetén biztosítani kell, hogy a temetés színvonala 

semmiben sem térjen el kedvezőtlen irányban a helyben szokásos legegyszerűbb temetkezési 

szolgáltatás színvonalától 

 

25. § 

Közgyógyellátás  

(1) A szociálisan rászorult személy részére, egészsége megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentésére az Sztv. 50.§ (3) és (4) bekezdése értelmében a jegyző 

közgyógyellátást állapíthat meg. 

(2) 13Közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén az 

öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az 

öregségi nyugdíjminimum 25 %-át.  

(3) A kérelemhez csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről szóló háziorvosi 

igazolást. 

 

26. § 

Gyermekintézményi térítési díj átvállalása 

(1) Gyermekintézmény intézményi térítési díjainak, normatív kedvezményeinek szabályait a Gyvt. 

148. § (5) bekezdése tartalmazza, melyet az intézményvezető a személyi térítési díjak 

meghatározásánál vesz figyelembe. 

(2) Az önkormányzat a gyermekintézmények térítési díjának átvállalását rendelheti el a szülő 

kérelmére, amennyiben azt a család szociális helyzet indokolja. 

(3) Ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg:  

a.) az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, a 

térítési díj 50 %-a kedvezményként biztosítandó a két vagy több gyermeket 

nevelő szülő részére,  

b.) az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

úgy a térítési díj 70 %-a kedvezményként biztosítandó a gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetében.  

(4) Az átvállalás mértékéről szóló döntés a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

 

27. § 

                                                 
13

 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 
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(1) A szeptembertől induló új tanévre vonatkozó és a nyári hónapokban benyújtott kérelem esetén 

az új tanév első napjától a következő év június 30. napjáig kerül megállapításra a támogatás.  

(2) A tanévkezdést követően benyújtott kérelmek esetén a kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától a következő év június 30. napjáig kerül megállapításra a támogatás.  

 

28. § 

Egészségügyi szolgálatra való jogosultság  

(1) Az egészségügyi szolgáltatatásra való jogosultság megállapításánál az Sztv. 54. § 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

III.Fejezet 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

29. § 

Az ellátások formái 

 

(1) Az önkormányzat a szociális alapellátásokat a szerződés útján kijelölt szerv keretében 

biztosítja. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a 

szakosított ellátásokat. 

(2) Pusztazámor község területén biztosított szociális alapellátási formák: 

a.) étkeztetés, 

b.) házi segítségnyújtás, 

c.) családsegítés, 

d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e.) támogató szolgáltatás 

f.) nappali ellátás  

Intézményi ellátások:  

a.) átmeneti elhelyezés (éjjeli menedékhely), 

b.) családok átmeneti otthona 

Gyermekjóléti alapellátások: 

a.) gyermekjóléti szolgáltatás 

b.) gyermekek napközbeni ellátása  - iskolai napközi  

       - óvoda  

Az Önkormányzat 

(1) a szociális alapszolgáltatásokat,  

a.) az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, támogató szolgáltatás, nappali ellátás (idősek) tekintetében 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, 

b.) Fogyatékosok nappali ellátás tekintetében BTT ellátási szerződés 

c.) az intézményi ellátásokat ellátási szerződés  

útján biztosítja. 

 

(2) a gyermekjóléti alapellátásokat 

a.) a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja, 

b.)  a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézményeket e rendelet 

3. számú melléklete tartalmazza. 
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30.§ 

Ellátási formáknál használatos fogalmak meghatározása 

 

 

E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak meghatározása a Sztv. 

4. § alapján történik. 

 

31.§ 

Ellátás igénybevételének módja 

 

(1) A szociális szolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

igénybevételére az Szt. 93-94/D. §-aiban, a Gyvt. 31-32. §-aiban, valamint az e rendeletben 

szabályozottak az irányadóak. E rendelet 2. §-ában meghatározott ellátások igénybevétele 

önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője (továbbiakban együtt: kérelmező) 

kérelmére történik. A 2. § (1) bekezdés 3. a) és b) pontjában foglalt ellátások igénybevétele 

esetén, ha az ellátás önkéntes igénybevételével a gyermek védelme nem biztosított az ellátás 

kötelező igénybevétele rendelhető el. Cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes 

képviselője, korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő 

beleegyezésével a kérelmező önállóan terjesztheti elő. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelemről az intézményvezető 

dönt. Az Önkormányzat által ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások esetén, a 

fenntartó intézményi elhelyezésre irányuló döntése ellen a közléstől számított nyolc napon 

belül az Önkormányzathoz lehet fordulni. A kérelemről a Szociális Bizottság határozattal dönt. 

(3) Az intézményvezető köteles a kért ellátást biztosítani, amennyiben a rászorultság feltételei 

fennállnak. 

(4) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha a kérelmező életét vagy 

testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe kerül. 

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet – a családsegítés, a hajléktalan 

személyek nappali ellátása, a hajléktalanok éjjeli menedékhelye, továbbá a gyermekek 

napközbeni ellátása és a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével - a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a 

jövedelemnyilatkozatban felsorolt jövedelmekről szóló igazolást, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a szociális rászorultságot igazoló iratokat.” 

(6) Ha a díjfizetésre kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. 

(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásoknál e rendelet szabályain 

túl a Szociális Bizottság jogosult méltányosság gyakorlására az alábbi esetekben: 

a.) az intézménybe történő felvétel, 

b.) az intézményvezető által meghatározott személyi térítési díj mérséklése, 

elengedése, 

c.) az intézményi ellátással kapcsolatos fellebbezések. 

 

(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet az 

illetékes intézmény vezetőjénél kell benyújtani.  

(9) Az életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetben szóbeli kérelem alapján is nyújtható 

szociális ellátás. 
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(10) Az ellátások igénylésénél csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző havi rendszeres 

jövedelmet tanúsító igazolást. 

(11) A fogyatékosok nappali intézményében történő elhelyezéskor a (4) bekezdésben foglaltakon 

kívül a házi orvos (kezelő orvos) szakvéleményét is csatolni kell. 

(12)  Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésénél az Sztv. 17.§ alapján kell  eljárni. 

 

 

32.§ 

Az ellátások megszüntetésének esetei 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni: 

a) a jogosult a törvényes képviselő kérelme alapján, 

b) az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén, 

c) a rászorultság megszűnése esetén, 

d) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 3 hónapig bejelentés nélkül nem veszi 

igénybe, illetve 

e) a jogosult halála esetén. 

 

(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe 

venni. 

 

33.§ 

Szociális alapszolgáltatás 

 

(1) Az alapszolgáltatások működtetésének célja a szociálisan rászoruló személyek saját 

lakókörnyezetben történő ellátásának biztosítása. Az Önkormányzat a szociális ellátásokat az e 

rendelet 2. § -a  alapján biztosítja. Az időskorúak alap- és nappali ellátását a Budaörs Kistérség 

Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Gondozási Központja által biztosítja./ 

továbbiakban Gondozási Központ./ 

 

(2) A Gondozási Központ feladatai:  

 

a) Ellátja Pusztazámor Község belterületén az időskorúak alapszolgáltatásaival 

kapcsolatos tevékenységet. 

b) Az Önkormányzattal erre szerződött szolgáltató útján biztosítja az étkeztetést, ezen 

belül a legalább napi egyszeri meleg étkezés igénybevételét 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. Az ellátás biztosítására a Sztv. 62. §-a irányadó. 

c) Szervezi a házi segítség-nyújtást, amellyel biztosítja a jogosult önálló életvitelének 

lakásában történő fenntartását, a gondozás módját, formáját és gyakoriságát az 

intézményvezető a jogosult egészségi állapota valamint a házi orvos javaslatának 

figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg. Az 

ellátás biztosítására a Sztv. 63. §-a irányadó. 

d) Megszervezi az ellátási területen jelentkező gondozási igények felmérését.  

e) Elősegíti a különböző állami, önkormányzati és civil szervezetek közötti 

együttműködést, összehangolja az egyén érdekében végzett gondozási feladatokat. 

f) Az Idősek nappali ellátás biztosítására a Sztv. 65/F. §-a irányadó,a nappali ellátás 

biztosító intézmény telephelye 2038 Sóskút, Fő u. 3 Időskorúak nappali ellátása  
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étkezés igénybe vétele nélkül térítés mentes. Az intézményen kívüli programokra 

térítési díj kérhető. 

 

(3) Idősek nappali ellátásának keretében biztosítja: 

 

a) napközbeni tartózkodást 

b) társas kapcsolatok lehetőségét 

c) az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését 

d) biztosítja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 

képes időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött, saját otthonukban élő 

egészségkárosult személyek napközbeni gondozását.  

 

(4) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni az 

 

a) életkora,  

b) egészségi állapota,  

c) fogyatékossága,  

d) pszichiátriai betegsége,  

e) szenvedélybetegsége, vagy  

f) hajléktalansága  

 

miatt rászoruló személyt. 

 

(5) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 

 

(6) A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint egyszerűsített előgondozást kell 

végezni  

a) a házi segítségnyújtást, 

b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

c) személyi segítő szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást, 

d) a fogyatékosok nappali ellátását, 
e) a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást megelőzően. 

 

 

 

34. § 

Étkeztetés 

 

(1) Az étkeztetés biztosítására az Sztv. 62. §-nak szabályai az irányadóak. 

(2) A Képviselő-testület az étkeztetésre való jogosultság megállapítására vonatkozó hatáskörét a 

Szociális Bizottságra ruházza át. 

(3) A szociális étkezést igénylő a térítési díjnak az alábbiakban meghatározott részét köteles 

fizetni: 

 

a) 50%-át fizeti, ha a jogosult személy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem 

haladja meg; 

b) 80%-át fizeti, ha a jogosult személy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át 

meghaladja, de nem éri el a 300%-át. 
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c) 100%-át fizeti, ha jogosult személy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300%-át 

meghaladja. 

 

(4) A térítési díj fennmaradó részét az önkormányzat egyenlíti ki. 
 

 

 

35. § 

Házi segítségnyújtás 
 

 

(1) A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozást az Sztv. 63. §-ának rendelkezései 

tartalmazzák. 

(2) A település a házi gondozást Budaörs Többcélú Kistérségi Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja. 

(3) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtásra vonatkozó hatáskörét a Szociális Bizottságra 

ruházza át. 

 
36.§ 

Családsegítés 

 

(1) A családsegítő szolgáltatás tevékenységét a Sztv. 64. §-a szabályozza. 

(2) A családsegítés körében nyújtott szolgáltatások térítésmentesek. 

(3) A családsegítés feladatait a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja. 

 

 

37/A.§  

 

A hajléktalan személyeknek nyújtott szociális alapszolgáltatásokat, valamint az éjjeli menedékhely 

működtetését az önkormányzat Budaörs Kistérség Többcélú Társulás ellátási szerződése alapján 

Érd megyei jogú Város Önkormányzat Érd Város Szociális Gondozó központ Átmeneti ellátást 

Biztosító Központja Érd, Holló u 3. útján biztosítja. 

 

 

37/B.§ 

Támogató Szolgálat 

(1)  
(1) A támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló 

életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 

segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális 

segítségnyújtás biztosítása. 

 

(2) A támogató szolgálat tevékenységét Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálata a Sztv. 65/C. §-a alapján biztosítja 

 

 

37/C. § 

Fogyatékosok nappali intézménye (Fejlesztő Napközi) 
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(1) A fogyatékosok nappali intézménye a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes 

vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

részére biztosít ellátást. Az ellátást a Önkormányzat Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 

ellátási szerződése útján biztosítja a budaörsi „Támasz” Szociális Gondozási Központ 

Fejlesztő Napközi útján. Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatások: 

a) a napközbeni tartózkodás, 

b) a társas kapcsolatok lehetősége, 

c) az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése. 

 

(2) Fogyatékosok intézményébe az ellátottakat véglegesen csak 3 hónap próbaidő után lehet 

felvenni. 

 

(3) A fogyatékosok intézményében legalább napi háromszori étkeztetést kell biztosítani. 

 

 

38. § 

Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás 

 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Sztv. 65.§-ában megjelölt személyek esetében 

nyújtott ellátás. 

(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Budaörs Kistérségi Többcélú Társulás Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat által a Megmentő Szociális Segélynyújtó Közhasznú Társaság, 

Budapest, Árboc u 6. közreműködésével látja el. 

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a lakóhelye szerinti 

polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. 

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás által nyújtott szolgáltatás az egészségi állapotuk vagy 

szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére térítésmentes. 

(5) Szociálisan rászoruló személy az, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. 

(6) Az egészségi állapot miatti rászorultságot a háziorvos által készített javaslattal kell 

bizonyítani. 

 

 

 

 

IV. Fejezet 
 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

39.§ 

 

(1) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 

 

 

a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény 

- óvodáztatási támogatás 
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b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

 

             - gyermekjóléti szolgálat 

 - gyermekek napközbeni ellátása 

 

1. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

40. §  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításánál a Gyvt. 19.-

20/A §. –i az irányadóak. 

 

41. § 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

 

(1) A Szociális Bizottság a gyermeket a (2) bekezdésben meghatározott mértékű rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan 

létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került. 
Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen:  

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen, ha 

a) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartása, és a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 

kiadások, 

b) a nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve 

a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 

c) nevelési év és tanévkezdés, 

d) a gyermek 10 napot meghaladó betegsége, 

e) a gyermek kórházi ápolása, 

f) a gyermek betegsége esetén 3.000 Ft összeget meghaladó, igazolt 

gyógyszerköltség 

 

miatt a család anyagi segítségre szorul. 
 

 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként nem lehet kevesebb 5000 Ft-

nál, de nem haladhatja meg a 40.000 Ft-ot, évente legfeljebb 2 alkalommal adható. 

 

 

2. 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

 

Általános szabályok 

 

42. § 

(1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások iránti 

támogatási kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő Pusztazámor Község Polgármesteri 

hivatalában terjesztheti elő személyesen vagy postai úton, az erre rendszeresített 
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formanyomtatványon, melyben csatolnia kell a Korm. rendelet 65. §-ában előírtakat, a 

megfelelő igazolásokkal együtt, valamint a család vagyonnyilatkozatát. 

(2) Amennyiben a kérelmező a kérelméhez az előírt nyilatkozatokat és igazolásokat nem csatolja a 

kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul akadályozza, vagy a 

szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a 

kérelmét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 51. § (1) bekezdése alapján kell elbírálni. 

(3) A szociális rászorultságtól függő ellátást igénylő kérelmező vagyoni helyzete az eljárás során 

környezettanulmány felvételével is vizsgálható. A kérelmező a környezettanulmány 

felvételében köteles együttműködni. 

(4) A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint 

a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

(5) Pusztazámor Község Önkormányzata közigazgatási területén az ellátásra jogosultak részére az 

alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

 

a) Az önkormányzat által fenntartott saját intézményeinek közreműködésével:  

- óvoda,  

- általános iskolai napközi. 

 

b) A Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 

útján látja el. 

 

43. § 

A gyermekjóléti szolgálat 

 

(1) Pusztazámor községben a Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő keretében, önálló szakmai 

egységként működik. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében végzett tevékenység, melyet a Gyvt.39 - 40. § (1), (2) 

bekezdései alapján az Önkormányzat a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb 

intézmények és szervezetekkel való együttműködés keretében látja el. 

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:  

a) a gyermek családjában történő nevelésének elősegítése, 

b) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése, 

c) felkérésre környezettanulmány készítése, 

d) családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése, 

e) hatósági eljárásban segítség, különböző alapellátások keretében nyújtott 

szolgáltatások biztosításával, 

f) együttműködik a gyermekek érdekében a jelzőrendszerben dolgozó 

szakemberekkel 

g) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsadás.  

 

(4) A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából észlelő és jelzőrendszert működtet, 

együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményekkel és szervezetekkel, 

valamint szakmai segítséget nyújt a nevelési – oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi 

tevékenység ellátásához.  
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(5) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 

44. § 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

(4) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái Pusztazámor Községben a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvoda és általános iskolai 

napközi. 

 

45.§ 

Gyermekek és családok átmeneti gondozása 

 

(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek 

megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi 

ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. 

 

(2) A gyermekek és a családok átmeneti gondozásáról az Önkormányzat Budaörs Kistérség 

Többcélú Társulás ellátási szerződése útján gondoskodik. A férőhely-kijelölésről, a szerződés 

alapján, Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

javaslatára a Polgármesteri Hivatal intézkedik. 
 
 

46.§ 
14

 

Térítési díjak 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó személyi térítési díjakat a BTT Szociális és Központ 

javaslata alapján Budaörs Város rendelete tartalmazza. 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás által nyújtott szolgáltatás térítésmentes. 

(3) A házi segítségnyújtás keretében végzett mentális gondozás, térítésmentes. 

 

47.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet 2011.március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek 

elbírálásánál is alkalmazni kell, ha az ügyfélre nézve kedvezőbb.  

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. továbbá a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek szerint kell eljárni. E rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője 

gondoskodik.  

 

 

Pusztazámor, 2011. február 6. 
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 Módosította a 8/2011. (IV.29.) számú rendelet. Hatályos. 2011.május 1. 
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Dr. Kosztyi Emma sk.                                                   Pátrovics Benedek sk. 

           Jegyző                                                                                    polgármester 
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1. számú melléklet
15

 

 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK 

      

Szociális 

alapszolgáltatások 
Szolgáltatást nyújtó intézmény neve, címe 

Szolgáltatást 

nyújtó 

intézmény 

fenntartója 

Étkeztetés  

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat                     

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. 

Budaörs 

Kistérség 

Többcélú 

Társulása 

Házi segítségnyújtás 

 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat                     

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. 

Budaörs 

Kistérség 

Többcélú 

Társulása 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat                     

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. 

Budaörs 

Kistérség 

Többcélú 

Társulása 

Fogyatékos személyek 

nappali ellátása       

(Fejlesztő Napközi) 

"Támasz" Szociális Gondozási Központ  Fejlesztő 

Napközi, 2040 Budaörs, Farkasréti út 55. 

(Budaörs Kistérség Többcélú Társulás ellátási szerződés 

alapján) 

Budaörs Város 

Önkormányzat 

Családsegítés 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat         

2040 Budaörs, Szivárvány u. 3. 

Budaörs 

Kistérség 

Többcélú 

Társulása 

Támogató szolgáltatás 

 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő 

Szolgálat  Támogató szolgálata      

2040 Budaörs, Szivárvány u. 3. 

Budaörs 

Kistérség 

Többcélú 

Társulása 
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Szociális intézményi 

ellátások 
Szolgáltatást nyújtó intézmény neve, címe 

Szolgáltatást 

nyújtó 

intézmény 

fenntartója 

Hajléktalanok átmeneti 

elhelyezése             

Éjjeli menedékhely 

Szociális Gondozó Központ, 2030 Érd, Fehérvári u 89-91 

(B.T. T. Ellátási szerződés alapján) 

Érd Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzat 

Gyermekjóléti 

alapellátások 
Szolgáltatást nyújtó intézmény neve, címe 

Szolgáltatást 

nyújtó 

intézmény 

fenntartója 

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat   

2040 Budaörs, Petőfi S. u. 1. 

Budaörs 

Kistérség 

Többcélú 

Társulása 

Családok átmeneti 

otthona 

Szociális Gondozó központ Érd Fehérvári u 89-91 (B.T.T  

Ellátási szerződés alapján) 

Érd Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzat 

 

 

 

 

 

Egységesítve: 2012.05.22. 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma 

jegyző 


