
 1 

Tárgy:  A szociális igazgatásról, ellátásról és egyes 
támogatásokról, valamint a gyermek-
védelemrıl szóló 5/1995. (III. 3.) KT 
rendelet hatályon kívül helyezése, új 
rendeletek megalkotása 

Sorszám: III/1.     

Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 
Tárnok Lászlóné aljegyzı 
Dr. Farkas László jogi munkatárs 
Sápi András igazgatási osztály 
Csikós Józsefné gazdálkodási osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés a.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Valamennyi bizottság Tárgyalás módja:  
Nyílt ülés 

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. március 26-i ülésére 

 Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének jelenleg hatályos 5/1995. (III. 3.) számú 
rendelete a szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról, valamint a 
gyermekvédelemrıl 72 alkalommal lett módosítva. A rendeletünk mára elég szerteágazó, mert a 
szociális ellátásokon és támogatásokon kívül magában foglalja a gyermekvédelmi ellátásokat és 
támogatásokat, többféle ösztöndíj támogatást és a lakáscélú támogatásokat is. Ennek megfelelıen az 
ágazatokhoz tartozó törvények és azok végrehajtási rendeletei nagyszámúak, melyek folyamatosan 
módosulnak. Ezen jogszabályok alkalmazása, a változások követése és ennek megfelelıen a 
rendeletünk folyamatos aktualizálása során mára eljutottunk oda, hogy egyre inkább átláthatatlan és 
nehezen kezelhetı a helyi joganyagunk. 

 Az 1993. évi III. törvény legutóbbi módosítása jelentısen átalakította a rendszeres szociális segély 
eddigi rendszerét, változott az együttmőködésre kijelölt szervek köre is. Ennek megfelelıen az 
önkormányzatnak rendeletében szabályozni kell az együttmőködés eljárási szabályait, továbbá a 
beilleszkedést segítı programok típusait és az együttmőködés megszegésének eseteit. Ezen törvényi 
felhatalmazás alapján ismét szükséges a rendelet módosítása.  

Mindezeket figyelembe véve nem javasoljuk a rendelet további módosítását, hanem annak hatályon 
kívül helyezését és új, egymástól elkülönülı, de egy-egy ellátási csoporthoz vagy támogatási 
formához tartozó rendelet megalkotását. 

1./ A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet megalkotása. 

Jelenleg a szociális rendeletünk tartalmazza a gyermekvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, de 
nem teljes körően. A rendelet-tervezet, figyelemmel a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, és a végrehajtása tárgyában kiadott 
kormányrendeletekben foglaltakra, tartalmazza az eljárási rendelkezéseket és támogatási formákat, 
kibıvítve az önkormányzatnak a saját hatáskörben adott további támogatásaival. 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás több helyen pontosításra került, így 

- nem volt szabályozva a támogatás igénybevételénél a jövedelemhatár,  

- a támogatás évenkénti és gyermekenkénti maximum összege 15.000,- Ft volt, melyet úgy 
javasolunk szabályozni, hogy a támogatás összege gyermekenként és alkalmanként a 15.000,- Ft-ot 
nem haladhatja meg, illetve a támogatás egy éven belül, a feltételek fennállása esetén maximum 2 
alkalommal legyen igényelhetı, 
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- nem volt szabályozva a természetbeni ellátás formája sem. 

Az autóbusz bérlettámogatás és az életkezdési támogatás jelenlegi rendelkezései megfelelıek, de 
ezek a támogatási formák a gyermekvédelemhez kapcsolódnak, így ebben a rendeletben kerültek az 
eddigi tartalommal szabályozásra. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti szolgálat, 
gyermekek napközbeni ellátása) pontosítása is megtörtént, valamint ezen ellátásokhoz tartozó 
hatályos térítési díjak és kedvezmények kerültek át ebbe a rendeletbe. 

 

2./ Az általános iskolai tanulók és felsıoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló rendelet megalkotása. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, elfogadta az általános szerzıdési feltételekben foglaltakat, 
így annak figyelembevételével bonyolítja le az ösztöndíjjal kapcsolatos feladatokat. Ezen kívül a 
Hátrányos Helyzetőek Arany János Tehetséggondozó Programja keretében is támogatásban részesít 
általános iskolai tanulókat. A jelenlegi szociális rendeletünk 1-1 paragrafusban tartalmaz az 
elızıekre vonatkozó rendelkezéseket, de célszerőnek látjuk a két ösztöndíj támogatási formát egy 
külön rendeletben szabályozni.  

A tervezet így tartalmazza az eljárási szabályokat, a csatolandó igazolások körét, a nyilvánosságra 
vonatkozó rendelkezéseket. Az Arany János Tehetséggondozó Program változatlan formában került 
meghatározásra. 

 A felsıoktatási hallgatók ösztöndíj támogatásának maximális mértéke (5.000,- Ft).  A jogosultsági 
feltétel (egy fıre esı jövedelem) nem változott, csak a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz 
kapcsolódóan, százalékos formában került meghatározásra. Nevesítésre kerültek azok a 
körülmények, melyek a pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során elınyt élveznek. A 
támogatás elosztása eddig is differenciáltan történt, azonban az elbírálás szempontjai nem voltak 
írásban rögzítve, melyeket most a rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz. 

 

3./ A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszerérıl szóló rendelet megalkotása. 

A lakáscélú támogatás a szociális rendeletben került szabályozásra, de a számos módosítás 
következtében nem találhatóak meg összefüggıen az ide vonatkozó rendelkezések, így az 
alkalmazása nehézkes. A támogatásra vonatkozó értelmezési rendelkezések és eljárási szabályok 
összegyőjtve, szakaszonként kerültek rögzítésre. Tételesen felsorolásra kerültek a becsatolandó 
igazolások, adatok, különbözı iratok. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen 
pontosításra kerültek a meghatározások (kezes, jelzálog bejegyzés). Egyéb rendelkezések – kölcsön 
összege, visszafizetése, a jogosultságra vonatkozó rendelkezések, az elbírálás szempontjai, az eljáró 
szerv, stb. – nem változtak, a jelenleg alkalmazott gyakorlat szerint került ez a támogatási rendszer 
egy önálló rendeletben szabályozásra. 

 

4./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása 

Mint azt már az elıterjesztés elején is jeleztük, a jelenlegi rendeletünk az elmúlt 14 évben 72 
alkalommal került módosításra, így több rendelkezés hatályát vesztette, folyamatosan új szakaszok 
kerültek beépítésre, és egy-egy szakaszon, sıt bekezdésen belül is többször történt módosítás, mely 
jelentısen megnehezítette az alkalmazást. 

A rendelet megalkotása során követtük a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) felépítését, az átláthatóság, és a könnyebb kezelhetıség érdekében. 
Ebben az új rendeletben kizárólag csak a szociális ellátások, így a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kerültek 
szabályozásra, tehát azok a szociális feladat- és hatáskörök, melyek gyakorlására a képviselı-
testület vagy felhatalmazása alapján a bizottság, illetve a polgármester jogosult. Azok az ellátási 
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formák (idıskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátás, ápolási díj, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) melyeket a törvény szabályoz és kizárólagosan a 
jegyzı hatáskörébe utal, itt nem kerülnek említésre. 

A hatásköröket megállapító és az eljárási rendelkezések pontosítása után a pénzbeli és 
természetbeni ellátások formái kerültek a rendeletben meghatározásra. Elıször sorba vettük a 
pénzbeli támogatásokat. 

A rendszeres szociális segélyre vonatkozó korábbi rendelkezések kikerültek a rendeletbıl, mivel ez 
a támogatási forma teljesen átalakult. A törvény részletesen szabályozza a rendelkezésre állási 
támogatásra (RÁT) és a rendszeres szociális segélyre vonatkozó jogosultságot, a folyósítás, 
megszüntetés, felülvizsgálat, stb. szabályait. Az önkormányzatnak rendeletében a rendszeres 
szociális segélyezettekre vonatkozóan kell az együttmőködés részletes eljárási szabályait rögzíteni. 
A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálatával kell, hogy együttmőködjön, 
melynek a részletes feltételeit írtuk le. A közcélú munka megszervezése is az önkormányzat 
feladata, az ehhez kapcsolódó fıbb jogosítványok is megnevezésre kerültek. 

Lakásfenntartási támogatás keretében az önkormányzat csak a törvényben foglaltaknak megfelelıen 
a normatív támogatást nyújtja, így nincs szükség a helyi rendeletben ezt részletesen szabályozni. 

A képviselı-testület a rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén ápolási díjat állapíthat 
meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 
végzi. A jelenlegi rendeletünk tartalmazza az alanyi jogon járó ápolási díj feltételeit is, ezt a törvény 
részletesen szabályozza, így az új rendeletbe ez nem került bele. A „méltányossági” ápolási díj 
igénybevételére vonatkozó feltételeket részletesen szabályoztuk, apróbb változás történtek a 
korábbiakhoz képest, melyek erısen aggályosak voltak (pl. munkaviszony megszüntetése esetén a 
kérelmezınek legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszonnyal kell rendelkeznie). A jogosultsági 
jövedelemhatár és a megállapítható ápolási díj összege nem változott. 

Az átmeneti segélyre vonatkozóan további pontosítások történtek, a támogatás formáit konkrétan 
leírtuk. A jogosultsági feltételek nem változtak, az átmeneti segély egy naptári évben adható 
összegét minimálisan emeltük, maximum az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegére. A 
kamatmentes kölcsönre vonatkozó rendelkezések részletezésre kerültek a gyakorlatnak és 
jogbiztonság követelményének megfelelıen. 

A temetési segélyre és kölcsönre vonatkozó jogosultsági feltételek és támogatási összegek nem 
kerültek változtatásra, itt is apróbb pontosítások történtek a meghatározásokra vonatkozóan. 

Az otthoni szakápolási támogatás nincs szabályozva az Szt-ben, ez az önkormányzatnak egy sajátos 
támogatási formája. A jelenlegi jogosultsági és támogatási feltételek kerültek a rendeletbe, a 
fogalmi meghatározásoknál történt pontosítás. 

A köztemetésre vonatkozóan az Szt. úgy rendelkezik, hogy a haláleset helye szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt 
személy közköltségen történı eltemettetésérıl, majd az eltemettetésre köteles személytıl 
követelheti a költségek megtérítését. Az önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a 
megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlı körülmények 
fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Ez került szabályozásra (a 
jelenlegi rendeletben ez nincs szabályozva). 

A „méltányossági” közgyógyellátás szabályait változatlanul hagyva építettük be az új rendeletbe. 

A közmővesítési támogatás szintén nincs szabályozva az Szt-ben, ezt a támogatási formát az 
önkormányzat saját hatáskörben vezette be. A jogosultsági feltétel nem változott, a támogatás 
mértéke került pontosításra, megszüntetve a korábbi jogbizonytalanságot („A támogatás mértéke 
differenciáltan, az önerı és az egyéb támogatás figyelembevételével, a bekerülés költségeitıl 
függıen kerül megállapításra oly módon, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás nem 
haladhatja meg az ügyfélre jutó költség 1/3-át, melytıl kivételes esetben a polgármester eltérhet”). 
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátások is egységes rendszerbe lettek foglalva, tartalmilag 
pontosításra kerültek. Az egyes ellátások jogosultsági feltételei (jövedelmi viszonyok) nem 
változtak. Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek részletes szabályait az 
önkormányzatnak kell a rendeletében meghatározni. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet 
nem határozható meg. Ennek figyelembe vételével a jelenlegi gyakorlatot, igényeket, és a törvényes 
kereteket szem elıtt tartva kerültek meghatározásra részletesen a feltételek (a jelenlegi rendelet ezt 
nem tartalmazza). 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjait – a jelenleg hatályos díjakat 
változatlanul hagyva – a rendelet 1. sz. mellékletébe foglaltuk össze. 

A szociális információs szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket az Szt. hatályon kívül helyezte, az 
új rendeletünk ezért nem tartalmaz erre vonatkozóan rendelkezéseket. 

A szociálpolitikai kerekasztal tagjait bıvítettük (eddig csak szociális intézmények vezetıi, az 
egészségügyi és szociális bizottság mindenkori elnöke és a polgármesteri hivatal egy munkatársa 
volt a tagja). 

 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést és a hozzá kapcsolódó rendelet 
tervezeteket szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni. 

 

Békés, 2009. március 18. 

                                                                                         

                                                                                             Izsó Gábor 

………………………………….                                        Polgármester      

Jogi ellenjegyzı 

 

…………………………………… 

Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

…/2009. (III. 27.) rendelete 
 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉR İL 
 
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ának (1) és (2) 
bekezdése, valamint a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 
által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a 
gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
 
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a Gyvt-ben, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – megállapítsa azokat az alapvetı 
szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben 
foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás 
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi 
beilleszkedésérıl. 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Békés város területén tartózkodó 

a) magyar állampolgárságú, 
b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt, 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnıttekre, 

valamint szüleikre, 
d) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az Európai Szociális Kartát 

megerısítı országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon 
tartózkodó gyermekekre, 

e) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
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(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Békés 
város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha 
az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral 
járna. 

 
A gyermekek védelmének rendszere 

 
3. § 

 
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, 

veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 

 
(2) A képviselı-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni 

ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehetı ellátásokhoz való 
hozzájutást. 

 
(3) A gyermekek védelmét a képviselı-testület a következı pénzbeli és természetbeni 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 

  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
  - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
  - autóbuszbérlet támogatás, 
                        - életkezdési támogatás. 
   

Eljárási rendelkezések 
 

4. § 
 
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 

megállapítására irányuló kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı Békés Város 
Polgármesteri Hivatalánál vagy Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál 
terjesztheti elı. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, 
természetes személy, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 
is kezdeményezheti. 

 
(3) A polgármester jár el rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, autóbuszbérlet támogatás és 

életkezdési támogatási ügyekben. 
 

5. § 
 
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élı 

közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülı (törvényes 
képviselı) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 
nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó 
bizonyítékokat, illetve az egy fıre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett 
körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni:  
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a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés 
tárgyában hozott bírósági, ill. gyámhatósági határozatot, 

b) a szülıi felügyeleti jog egyik szülı általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó 
megállapodást tartalmazó okiratot, 

c) a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó 
igazolást, 

d) a középfokú, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében 
az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. 

 
(2) Amennyiben a kérelmezı az elızı bekezdésben megjelölt adatokat nem szolgáltatja, 

igazolásokat nem csatolja, úgy 8 napon belüli hiánypótlásra kell felszólítani. 
 
(3) Amennyiben a kérelmezı fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a rendelkezésre 

álló adatok alapján kell dönteni, ill. a kérelmet el kell utasítani. 
 
(4) Az egy fıre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli hozzá-

tartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérı és házastársa 
által, bírósági határozat alapján eltartott kiskorú, illetve hozzátartozó részére teljesített 
tartásdíj összegével. 

 
(5) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak – ha a törvény másképpen nem rendelkezik – a 

havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél három hónap, egyéb jövedelmeknél egy 
év. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdı idıpontja a 
kérelem benyújtásának a napja. 

 
(6) A jövedelemszámításnál – a kérelem benyújtásának idıpontjában – közös háztartásban élı 

közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: 

a) a szülıt, a szülı házastársát vagy élettársát,  
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket, 
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,  
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
e) a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, 

beszéd- vagy más fogyatékos beteg gyermeket, 
f) az elızıekbe nem tartozó, a Csjt. alapján a szülı, vagy házastársa által eltartott rokon. 

 
(7) A (4) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérı szülıvel 

(törvényes képviselıvel) közös háztartásban élı valamennyi 
a) vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, 
b) nevelt és családba fogadott gyermeket. 
 

(8) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a 
gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen 
diákotthonban, kollégiumban, kórházban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan 
átmeneti gondozásban részesül. 

 
(9) Környezettanulmányt kell készíteni, amennyiben kétség merül fel a kérelmezık által 

becsatolt nyilatkozatok, igazolások valóságtartalma tekintetében, továbbá kiskorú 
veszélyeztetettsége esetén. A környezettanulmány lefolytatására felkérhetı a Békés 
Város Szociális Szolgáltató Központ családgondozója. 
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(10) A támogatásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást folyósító szervet. 

 
(11)  Meg kell szüntetni a támogatást a tudomásra jutást követı hó 1. napjától, ha: 

a) az igénylı a támogatást nem rendeltetésszerően használja fel, 
b) az igénylı szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény el-

hallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembevételével 
nem lett volna jogosult a támogatásra, 

c) az igénylı nem tett eleget a (10) bekezdésben foglalt kötelezettségének, 
d) a jogosultság feltételei megszőntek, 
e) a jogosulatlanul és rosszhiszemően felvett összeg visszafizetését rendeli el a 

hatáskörrel bíró szerv. 
 
(12) Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy a 

jogosulatlanul felvett összeg adók módjára kerül behajtásra. 
 

II. fejezet 
 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
 

6. § 
 

(1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot kell megállapítani a 
gyermek részére, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg:  

 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege) a 130 %-át,  

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülı, illetve más törvényes képviselı gondozza,  
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (3) bekezdésében 

foglalt feltételeknek  
  
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át az a) pont alá nem 

tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó 
vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (3) bekezdésben 
meghatározott értéket.  

 
(2) Vagyoni helyzetet akkor kell vizsgálni, ha e rendelet 5. § (9) bekezdése szerint 

környezettanulmány megállapításai vagy az önkormányzat hivatalos tudomása alapján a 
gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban 
szereplı adatoknak. Ha a vagyonnyilatkozat tartartalma vitás, ingatlan vonatkozásában az 
illetékhivatal által meghatározott értéket, jármő, munkaeszköz vonatkozásában a forgalmi 
adóval csökkentett belföldi fogyasztói ár és a használtság mértéke szerint megállapított 
értéket kell figyelembe venni.   

 
(3) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed e rendelet 5. § (6) bekezdésében meghatározott 

közös háztartásban élı közeli hozzátartozók vagyonára. Vagyon alatt azt a hasznosítható 
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ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő jogot kell érteni, amelynek egy fıre jutó 
értéke a gyermeket gondozó családban 

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy  
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

 meghaladja, azzal, hogy nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a 
tartásra köteles más törvényes képviselı életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, 
amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 
fenntartott gépjármő.  

 
(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló 

kérelmet el kell utasítani azon személyek esetében, akik e rendelet 6. § (3) bekezdésben 
meghatározott értékő vagyonnal rendelkeznek.  

 
(5) Nem állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 

illetıleg a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási 
engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét 
visszavonták.  

 
(6) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot  

  - egy évre kell megállapítani,  
- minden gyermek vonatkozásában külön határozatban kell megállapítani, 

  - a határozat egy példányával értesíteni kell azt az  oktatási-nevelési intézményt, ahol a          
gyermek tanul. 

    
 
(7) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a 

gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha  

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem 
töltötte be, vagy  

b) felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem 
töltötte be.   

 
(8) Házasságkötetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 

soron kívül felül kell vizsgálni, és meg kell szüntetni, ha a jogosult házasságkötése 
szerinti új családjában az egy fıre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke 
meghaladja az (1) és (3) bekezdések szerinti jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét. 

 
(9) Az a gyermek, fiatal felnıtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága a tárgyév július 1-jén és november 1-jén fennáll, a tárgyév július és 
november hónapjában egyszeri támogatásra jogosult. Az egyszeri támogatás összege 
2009-ben gyermekenként 5.800.- Ft, ezt követıen a mindenkori költségvetési törvényben 
meghatározott összeg. 

 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
 7. § 

 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a gyermek, ha az ıt gondozó 

család idıszakosan létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül, és az egy 
fıre esı havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének kétszeresét.  
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(2) Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családjukat kell alkalmanként rendkívüli 

támogatásban részesíteni, akiknek eltartásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve 
alkalmanként jelentkezı többletkiadások: 

      - szociális válsághelyzetben levı várandós anya gyermekének megtartása, 
      - a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának segítése,  
      - a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, 
      - betegség vagy iskoláztatás  
      érdekében  anyagi segítségre szorulnak.   
 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként a 

15.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.  A támogatás egy éven belül maximum 2 alkalommal 
igényelhetı.  

 
Autóbusz bérlettámogatás 

 
8. § 

 
(1) Békés Város Önkormányzata a Békésen iskolában tanulók számára az iskolába járás 

megkönnyítése érdekében autóbusz helyi járat igénybevételéhez, a bérlet 
megvásárlásához, a diákbérlet árának 100 %-át támogatásként biztosítja a tanév 
idıtartamára. 

 
(2) A kedvezmény iránti kérelmet annál az oktatási intézménynél kell benyújtani, ahol a 

tanulói jogviszony fennáll. A kérelmeket az oktatási intézmény továbbítja az 
önkormányzat részére.  

 
(3) A támogatásra jogosult részére az oktatási intézmény a támogatást kifizeti, amirıl 

nyilvántartást vezet, és az önkormányzat felé havonta elszámol. 
 

Életkezdési támogatás 
 

9. § 
 
(1) Életkezdési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, amennyiben a szülı vagy 

törvényes képviselı a gyermek születését megelızıen legalább 12 hónapig Békés 
városban lakóhellyel rendelkezik, és más önkormányzattól ezen a jogcímen támogatásban 
nem részesült. 

 
(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselıje igényelheti a Polgármesteri Hivatalban, a 

gyermek születését követı 90 napon belül. A határidı lejárta jogvesztı. 
 
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 

valamint a kérelmezı nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, és 
az átutaláshoz szükséges azonosító adatokat. 

 
(4) A támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Ft. 
 
(5) A szülı vagy törvényes képviselı kérelme alapján, a támogatás életkezdési támogatás 

címén az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 
2005. évi CLXXIV. törvény 2. §-a szerinti Start-számlára történı átutalás formájában 
folyósítható. 
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A természetben nyújtott ellátások 
 

10. § 
 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 
nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. 

 
(2) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában 

megállapítani, ill. pénzben megállapított ellátást természetbeni ellátásra átváltani, ha  

a) a kérelem a gyermek tankönyv, tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj 
támogatásra irányul, 

b) a kérelem benyújtását megelızıen nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve 
egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében 
hátraléka keletkezett, 

c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a gondozó a pénzbeni 
támogatást nem a gyermekre fordította, ill. fordítja. 

d) a gyermek érdeke ezt szolgálja. 
 

III. fejezet 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI 
ALAPELLÁTÁSOK 

 
Gyermekjóléti szolgálat 

 
11. § 

 
(1) A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. 

 
(2) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ keretein belül biztosítja. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

12. § 
 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói 
munkavégzésük, munkaerı-piaci részvételt elısegítı programban, képzésben való 
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások idıtartama 
lehetıleg a szülı munkarendjéhez igazodik. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását Békés Város Önkormányzata az általa fenntartott 
bölcsıdékben, óvodákban, valamint általános iskolákban biztosítja. 

 
(3) Békés Város Önkormányzata által fenntartott, személyes gondoskodást biztosító 
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gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja naponta: 

 - bölcsıdei ellátás                                         270,- Ft + ÁFA 
 - óvodai napközis ellátása                                  296,- Ft + ÁFA 
 - általános iskolai menzai ellátás 210,- Ft + ÁFA 
 - általános iskolai napközis ellátás                     330,- Ft + ÁFA 
 
(4) Az ellátásra vonatkozó kérelmeket az intézmények vezetıjénél kell benyújtani. 
  
(5) Az intézményvezetı a térítési díjat nem jogosult csökkenteni és elengedni, kivéve az 

1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében foglaltakat. 
 
 (6) Az intézményvezetı az (3)-(5) bekezdéstıl eltérıen a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében 

szabályozott körben, a békési lakóhelyő 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók számára 
a 6/2005. (VI. 20.) ICSSZEM-BM-PM együttes rendelet alapján, és annak összegéig, 
további térítési díjmérséklésre jogosult, a rászorulók között egységes mértékben. 

             
13. § 

 
(1) A Békés Városban közoktatási intézménybe járó nevelıszülıknél elhelyezett gyermekek 

részére az Önkormányzat 50 %-os étkezési kedvezményt biztosít. 
 
(2) A támogatást az intézmény igénylése alapján utalja át az önkormányzat, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásra biztosított szociális pénzeszközökbıl. 
 

Záró rendelkezés 
 

14. § 

E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
Békés, 2009. március 26. 
 
 
                 Izsó Gábor sk.                                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
                 polgármester                                                               jegyzı 
 
  
A rendelet kihirdetésre került: 
Békés, 2009. március 27-én. 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           jegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

 …./2009. (III.27.) számú rendelete 
 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ÉS FELS İOKTATÁSI HALLGATÓK 
ÖSZTÖNDÍJÁRÓL 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános iskolai tanulók és 
felsıoktatási hallgatók tanulmányi ösztöndíjáról a következı rendeletet alkotja:  
 

I. fejezet 
A rendelet célja 

 
1. §  

E rendelet célja a békési állandó lakosú, általános iskolai és felsıoktatási tanulmányokat folytató 
hátrányos szociális helyzető fiatalok ösztöndíj támogatása, tanulmányaik megszerzése során 
felmerülı anyagi terheinek enyhítése érdekében. 
 

A rendelet hatálya 
2. §  

      A rendelet hatálya kiterjed Békés Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezı, 
magyar állampolgárságú személyekre. 
 

II. fejezet 
Általános iskolai tanulók támogatása 

3. §  
 
(1) Azon tehetséges, 8. osztályos tanulók számára, akik hátrányos helyzetükbıl adódóan 
középiskolai tanulmányaikat nehezen, vagy nem tudják folytatni, az önkormányzat a Hátrányos 
Helyzetőek Arany János Tehetséggondozó Programja keretében tanévenként maximum 5 tanulót 
támogat. 

(2) A támogatás pályázat útján, a szülı nyilatkozata és az iskola javaslata alapján ítélhetı 
meg. 

(3) A pályázatok lebonyolításával és elbírálásával a Képviselı-testület a Kulturális és Sport 
Bizottságot bízza meg. 

(4) A támogatás mértéke a középiskolai tanulmányok idejére, legfeljebb azonban 5 tanévre, a 
tanulmányi hónapokra, havi 6.000,- Ft. 
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III. fejezet 
Felsıoktatási hallgatók támogatása 

4. §  

(1) Az önkormányzat pályázati formában elnyerhetı támogatást nyújt szociálisan hátrányos 
helyzetben lévı  
 a) felsıoktatási hallgatók számára 
            b) felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára  
                a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint.  
 
(2) Az ösztöndíj idıtartama:  

a) felsıoktatási hallgatók számára 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév. Az 
ösztöndíj a feltételek ismételt fennállása esetén újra pályázható. 

b) szeptember hónapban tanulmányaik utolsó évét megkezdı hallgatók esetén 5 hónap, azaz 
egy tanulmányi félév,  

c) felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok számára 3x10 hónap, azaz hat egymást követı 
tanulmányi félév.  

 
(3) A (2) bekezdés c) pontja alapján pályázók csak akkor részesülhetnek ösztöndíjban, ha a 
tárgyévben felvételt nyernek a felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat ténylegesen 
megkezdik.  

(4) Kedvezı döntés esetén az ösztöndíj támogatás maximális mértéke 5.000 Ft/hó. 

(5) Az elbírálási szempontokat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

5. § 

(1) Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális és Sport bizottsága, az 
önkormányzat által meghatározott költségvetési elıirányzat keretei között, a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételeiben foglaltak 
figyelembevételével bonyolítja le az ösztöndíjjal kapcsolatos feladatokat. A bizottság döntése 
ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 (2) Az ösztöndíjra pályázóknak a pályázatot az elıírt formanyomtatványon kell benyújtani. A 
pályázat mellékleteként kell csatolni a pályázó és a vele egy háztartásban élık, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-a szerinti jövedelem 
igazolását, a felsıoktatási intézmény igazolását, valamint a betegségrıl, rokkantságról, 
munkanélküliségrıl szóló igazolásokat. 

(3) Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, 
az ösztöndíj folyósítását érintı bármely változást haladéktalanul írásban az önkormányzatnál - az 
OKM Támogatáskezelı Igazgatósága értesítésével egyidejőleg – bejelenteni. Különösen köteles 
bejelenteni személyes adatainak változását, lakcím változását, a tanulmányi státuszának 
módosulását (finanszírozási forma), tanulmányai halasztását, tanulmányok helyének 
megváltozását (más felsıoktatási intézménnyel kerül jogviszonyba).  

(4) Amennyiben az ösztöndíj támogatás – mivel a kérelmezı nem felel meg a támogatás 
feltételeinek - megvonásra kerül, az önkormányzat a támogatást más jogcímen nem folyósítja. 
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(5) A Képviselı-testület az önkormányzat hirdetıtábláján és a Városházi Krónikában 
nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott 
támogatások összesített adatait. Az adatok az „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a 
pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, és mindazokat az 
önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a 
támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására. 

6. § 

(1) Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élık egy fıre jutó 
nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 160 %-át. 

(2) Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli 
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek külön-külön számított forgalmi 
értéke, illetıleg annak összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének az ötvenszeresét meghaladja, ide nem értve a család által lakott lakóingatlan. Errıl a 
kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó. 

(3) A Polgármesteri Hivatal – a döntés elıkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, 
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenırizheti, és környezettanulmányt végezhet. 

(4)  A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során elınyt élvez az a pályázó, aki: 

a)  árva, vagy félárva, 
b)  akinek a családjában más eltartott is van, 
c)  gyermeket nevel, 
d)  egyedül neveli gyermekét, 
e)  tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, 
f)  kollégiumi ellátásban nem részesül, 
g)  a város középiskolájának tanulója, 
h)  18 éves korát megelızıen rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesült. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles. 

Záró rendelkezések 
7. § 

 
(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételeit kell alkalmazni. 

(2) Ezen rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 

Békés, 2009. március 26. 

                       Izsó Gábor sk.                                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
                       Polgármester                                                  Jegyzı 

A rendelet kihirdetésre került: 
Békés, 2009. március 27-én. 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           jegyzı 
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1. sz. melléklet 
 

Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási 
szempontjai 

 
 
 

A) Alapvetı szempont a felsıoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdı, illetve 
folytató hallgatók családjában az egy fıre jutó nettó jövedelem. 

 
Ennek megfelelıen az alábbi pontértékeket kell alkalmazni: 
 
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ig                            20 pont 
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81 % - 100 % között        18 pont                    
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között     16 pont     
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között     14 pont 
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 160 % között     12 pont 
                   
 

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötıdnek. 
 
 
1.) A tanulóhoz kötıdı hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, 
rokkant, albérletben lakik (amennyiben az intézménytıl nem kap albérleti hozzájárulást) – 
pontértéke:                                                                                                                          2 pont 
 
2.) A szülıkhöz kötıdı hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban 
folyamatos ellátást igénylı beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van) 
pontértéke:                                                                                                                            1 pont 
 
3.) Egyedülálló pontértéke:                                                                                                   5 pont 
 

C) A támogatás havi összegét, a biztosítani kívánt ösztöndíj mértékét differenciáltan az 
alábbiak szerint kell meghatározni. 

 
                                    20 pont és felette                          5.000 Ft 
                                     18-19 pont                                    4.500 Ft 
                                     16-17 pont                                    4.000 Ft 
                                     14-15 pont                                    3.500 Ft 
                                     12-13 pont                                    3.000 Ft 
                                       0-11 pont                                            0 Ft 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
…/2009. (III. 27.) rendelete 

 
A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN TÁMOGATÁS HELYI 

RENDSZERÉRİL 
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet alapján a lakáscélú támogatás helyi 
rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy támogatást nyújtson a lakással nem rendelkezı családok, fiatalok  
otthonteremtéséhez.  

A rendelet hatálya 
2. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Békés Város közigazgatási területén 

a) bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezı magyar 
állampolgárokra, 

b) bevándorolt, vagy letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, 
d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyekre, amennyiben a támogatás 
igénylésének idıpontjában, az Szmtv-ben meghatározottak szerint, a szabad mozgás, 
és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar  Köztársaság területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvény szerint Békés Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik.  

 
II. Fejezet 

 
Értelmezı rendelkezések 

3. § 
 
E rendelet alkalmazásában  

  a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
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aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy 
külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt, és az adómentes jövedelmet is,  
ab) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve  az  
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,  
illetve hozzájárulást kell fizetni.  
Elismert költségnek minısül: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói 
adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a 
bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 
költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a 
mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a 
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a 
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt 
költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85 %-
ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelı összeggel. Befizetési 
kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

b) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége. 

c) közeli hozzátartozó:  

ca) a házastárs, az élettárs,  
cb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a huszonhárom évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, 
felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek,  
cc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelızıen is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek),  
cd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 
fogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa. 

d) élettárs: közös gyermeküket egy háztartásban nevelı szülık vagy legalább 2 éve 
életvitelszerően együtt lakó személyek, melynek ténye személyi igazolvánnyal vagy 
hatósági bizonyítvánnyal igazolható.  

  
Eljárási szabályok 

4. § 
 

(1) A kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 5 év lehet. Az építkezı, vagy a lakást 
vásárló család esetében, ha a az egy fıre esı jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíj összegének 150 %-át, a család részére szociális rászorultság esetén az alábbi 
törlesztési kedvezmények adhatók: 

a)  a kölcsön legfeljebb 10 évre meghosszabbított törlesztési idıszak alatt fizethetı meg, 
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és/vagy 
b) az építkezı a törlesztést a 2. évtıl is kezdheti, ekkor a törlesztı részéletek összege az 

elsı évben nulla forint, a második évtıl kezdıdıen a futamidı végéig egyenlı 
részletekben állapítható meg, 

c)  társasházi felújításnál maximum 10 év lehet a törlesztési idı. 

(2) A kölcsön folyósítása a lakással kapcsolatos feltételhez köthetı, így különösen lakás 
építése esetén készültségi fokhoz, lakás vásárlása esetén végleges adásvételi szerzıdés 
megkötéséhez, illetve pénzintézeti hitelszerzıdés meglétéhez. 

(3) A támogatásban részesülı családokkal az önkormányzat kölcsönszerzıdést köt. A 
támogatás iránti kérelmeket, a megkötött szerzıdéseket a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. 

(4)  A kölcsönszerzıdés tartalmazza: 

a) a támogatásban részesült személy nevét, lakcímét, anyja nevét,  
b) a támogatás jogcímét és összegét,  
c) a támogatott ingatlan helyrajzi számát, címét,  
d) a kölcsön biztosításának és visszafizetésének feltételeit,  
e)  a szerzıdésszegés jogkövetkezményeit. 

 (5) A támogatással vásárolt ingatlanra az önkormányzat az ingatlan nyilvántartásba 
jelzálogjogot jegyeztet be az önkormányzat javára, a kölcsön visszafizetéséig. Amennyiben a 
hitelt nyújtó pénzintézet hitelezési szabályzata alapján a támogatással megvásárolt ingatlanra 
a jelzálogjog nem jegyezhetı be, úgy a szerzıdés akkor köthetı meg, ha a kérelmezı másik, 
jelzálogjoggal terhelhetı ingatlant is megjelöl. A bejegyeztetés költségét a támogatásban 
részesült személy viseli. 

(6) A lakáscélú helyi támogatási ügyekben a képviselı-testület jár el. Döntés elıtt az 
Ügyrendi Lakásügyi és Közrendvédelmi bizottságnak véleményezési joga van. 

  
5. § 

 
(1) A támogatás csak a megjelölt célra használható fel.  

(2) A támogatással vásárolt, épített, illetve bıvített lakóingatlan az igénylık saját 
lakásszükségletét kell, hogy szolgálja. Amennyiben a lakóingatlant nem saját 
lakásszükségletük kielégítésére használják, hanem azt bérbeadás útján, vagy más módon 
hasznosítják, a támogatást egy összegben, az intézkedéssel egyidejőleg a szerzıdés aláírásától 
számítva a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten vissza kell fizetni.  

(3) A szerzıdésben ki kell kötni a kamatmentes kölcsön azonnali visszafizetését – a 
mindenkor érvényben lévı hitelkamat felszámításával együtt – arra az esetre, ha az adós az 
ingatlant a kölcsön visszafizetése elıtt: 

a) cserelakás nélkül elidegeníti, 
b) a javára kikötött értékkülönbözettel másik lakásra cseréli (a meglévı lakásánál kisebb, 

értéktelenebb lakást vásárol), 
c) lakását albérletbe adja.  

(4) A támogatás továbbvihetı: 

a) amennyiben az adós a támogatással szerzett lakását azért idegeníti el, hogy értékesebb, 
jogos lakásigénye kielégítését szolgáló újabb lakást szerezzen, vagy 
b) a lakását érintı jelentıs adósságteher miatt kisebb értékő lakást vásárol, és az 
önkormányzat által kidolgozott és felajánlott adósságkezelési eljárásban részt vesz, 
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valamint az önkormányzat felé fennálló hátralékát kiegyenlíti. A támogatás 
továbbviteléhez a polgármester hozzájárulása szükséges, amennyiben a hitelnyújtás 
lehetıségei továbbra is fennállnak. Ha máshol vásárol lakást, vagy lakásproblémája egyéb 
módon megoldást nyer, a támogatást vissza kell fizetnie.  
c.) A belvízkár miatt nyújtott kamatmentes kölcsön esetében, ha a tulajdonjogot a 
támogatott közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§. b.) pontja], illetve annak családtagja szerzi 
meg, abban az esetben, ha a támogatott lakhatása az ingatlanban továbbra is biztosított, és 
az új tulajdonos a hátralévı hitel visszafizetését szerzıdésben vállalja. 

 
6. § 

 
(1) Ha a támogatási szerzıdésben foglaltakat az igénylı nem teljesíti, az önkormányzat 
jogosult a szerzıdést felmondani, és a támogatás ki nem egyenlített részét – a 
magánszemélyekre mindenkor érvényes hitelkamat – felszámításával együtt visszafizettetni, 
ennek érdekében végrehajtási eljárást lefolytatni. Ezen rendelkezés érvényes a már megkötött 
szerzıdésekre is.  

(2) Egyéb esetekben a megelılegezett szociálpolitikai kedvezményt a mindenkor érvényben 
lévı hitelkamat felszámításával kell visszafizetni.  

(3) Házasság felbontása esetén, ha a gyermektelen volt házastárs marad a támogatással a 
vásárolt lakásban, a támogatást 30 napon belül egy összegben vissza kell fizetni.  
  

7. § 
 

(1) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésben elıirányzott összeg terhére 
kamatmentes kölcsön támogatást nyújthat: 

a) lakástulajdon megszerzéséhez:- lakás építéséhez, illetve új vagy használt lakás 
vásárlásához vagy a meglévı lakás bıvítéséhez, 
b)  lakótelek (építési telek) vásárlásához.  

(2) A lakáscélú kamatmentes kölcsön igénylésének módját, feltételeit, a támogatás 
biztosítására vonatkozó eljárási rendet a Városházi Krónikában, illetve Békés Város honlapján 
kell közzétenni felhívás vagy pályázat formájában.  
  

8. §  
 

(1) A kamatmentes támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtani.  

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) szárazbélyegzıvel ellátott, földhivatal által érkeztetett adásvételi (elı)szerzıdést, mely 
tartalmazza a hitel összegét,  lakásépítés és bıvítés esetén az építési engedély és 
költségvetés másolatait,  
b) jövedelemigazolást,  
c) lakás építéséhez, vásárlásához, vagy bıvítéséhez felvett pénzintézeti hitel esetén: 
    - elvi hozzájáruló nyilatkozatot a hitelt folyósító pénzintézettıl arra vonatkozóan, hogy 
a kamatmentes kölcsön nyújtása esetén a pénzintézet hozzájárul az önkormányzati 
kamatmentes kölcsön erejéig történı jelzálogjog bejegyzéséhez az ingatlan 
nyilvántartásba,  
d) felsıfokú (egyetemi, fıiskolai) tanulmányok esetén a diploma másolatát, illetve az 
iskolalátogatási bizonyítványt. 
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e) két fı egyszerő kezes személyi adatait. 
 

III. fejezet 
Részletes rendelkezések 

9. § 
 

(1) Lakáscélú helyi támogatás kamatmentes kölcsön formájában nyújtható (továbbiakban: 
támogatás): 

- új vagy használt lakás vásárlásához, új építéséhez és telekvásárláshoz, amennyiben a 
kérelmezı a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezességvállalásnak és 
érvényesítésnek részletes szabályairól szóló 4/2005.(I. 12.) Kormányrendelet szerinti 
támogatást igénybe véve- saját forrását e támogatási formával kívánja kiegészíteni, vagy  

- új lakásépítéshez, vásárlásához, amennyiben a kérelmezı a gyerekek után járó 
lakásépítési kedvezményt igénybe véve saját forrását e támogatási formával kívánja 
kiegészíteni, és önkormányzati hitel és egyéb forrás igénybevételével új lakást épít, vagy 
vásárol, 

- használt ingatlan vásárlásához vagy bıvítéséhez, amennyiben a kérelmezı a lakáscélú 
állami támogatásról szóló 12/2001.(I. 31.) Kormányrendelet 5-8. §-ai szerinti kedvezmény 
igénybevételével kívánja saját forrását kiegészíteni, 

- lakás építéséhez, vásárlásához, amennyiben a kérelmezı az önkormányzati támogatással 
együtt a lakás építéséhez, vásárlásához szükséges teljes forrással rendelkezik, 

feltéve, ha az önkormányzati támogatás és egyéb források igénybevételével a család lakáshoz 
jutása [illetve a 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet szerinti bıvítése] megoldódik, annak: 

a)  a legalább két éve Békésen tartózkodó, vagy munkaviszonyban álló lakosnak: 

aa) aki vállalja, hogy szociális jelleggel juttatott önkormányzati lakását a bérbeadónak 
kiürítve visszaadja, vagy 

ab) akinek – ideértve a vele továbbköltözı családtagjait is – önálló lakáshasználata 
(kivéve a bérelt lakást, illetve a bıvíteni kívánt lakását) még nem volt, 

b) akinek – mint a városban igazgatási, oktatási, közmővelıdési, közbiztonsági, 
egészségügyi, szociális vagy egyéb jelentıs közfeladatot ellátó intézmény szakemberének 
– támogatásban részesítését intézményvezetıje vagy az Önkormányzat tisztségviselıje, 
bizottsága javasolta, (javaslatot a döntés elıtt az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi 
Bizottság véleményezi). 

c) annak, akinek a születendı gyermekre tekintettel a szociálpolitikai kedvezményt a 
pénzintézet önálló kölcsönként elılegezte meg, de a gyermek nem születik meg, és a teljes 
összegő törlesztés megfizetése a megélhetését veszélyeztetné. 

d) aki e rendelet 13-14. §-ai szerinti támogatásra nyújt be kérelmet az e szakaszokban 
megjelölt feltételek mellett. 

 
 (2) A támogatási igények elbírálása során elınyben kell részesíteni 

 - az önkormányzati lakást átadókat,  
 - az állami gondoskodásból kikerülı fiatalokat, 
 - a nyilvántartott önkormányzati bérlakást igénylıket.  

 (3) Nem adható támogatás annak - kivéve a gázkorszerősítési kölcsönt igénybevevıket -, aki 
vagy akinek vele továbbköltözı családja, családtagja 
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a) azt önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlásához kéri,  
b) már részesült ilyen támogatásban, 
c) foglalkozása, tevékenysége, életvitele folytán vagy a vásárolt (építendı) lakás értéke 

figyelembevételével megállapítható, hogy lakásgondját helyi támogatás nélkül is 
képes megoldani, 

d) a támogatás törlesztésére, vagy a lakás állagának megóvására életviszonyai, vagy 
életmódja folytán bizonyíthatóan nem képes, 

e) kérelmében olyan valótlan adatot közölt, amelynek figyelembevétele jogosulatlan 
elınyhöz juttathatta volna, 

f) közös tulajdon megszüntetéséhez, 
g) jogos lakásigényt meghaladó kérelem esetén. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás során a kölcsön felsı határa a 
mindenkori nyugdíjminimum maximum hatvanszorosa is lehet, amennyiben a családban 
rendkívüli esemény történt (pl. hármas vagy annál több ikerszülés). 
 

10. §  
 

(1) A kölcsön legmagasabb összege: 

a) a  mindenkori nyugdíjminimum hetvenszeresét meg nem haladó vételárú, a lakhatás 
elemi feltételeinek megfelelı ingatlant vásárló, szociálisan hátrányos helyzető igénylı 
esetén a mindenkori nyugdíjminimum harmincötszöröse, 

b) egyéb esetekben a mindenkori nyugdíjminimum huszonötszöröse, 

de egyik esetben sem haladhatja meg a vételár 80 %-át 

(2) A 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott támogatások együttes összege nem 
haladhatja meg az éves támogatási keret 10 %-át. 

 
11. § 

 
 A panelházak főtéskorszerősítési pályázatához kapcsolódóan – a lakástulajdonos kérelmére, 
szociális rászorultság esetén – maximum a lakásonkénti bekerülési költség 10 %-áig 
kamatmentes kölcsön támogatás nyújtható 5 éves futamidıre, szociális rászorultság esetén 2 
év türelmi idı biztosításával. A szerzıdés megkötésekor olyan személy egyszerő kezesként 
nem fogadható el, akinek a Békés Város Önkormányzata tulajdonában lévı lakás és 
városgazdálkodással foglalkozó Lakásgazdálkodási Ingatlanközvetítési és Szolgáltató 
Korlátolt Felelısségő Társaság felé tartozása áll fenn.  

 
12. § 

 
(1) Lakásépítési kedvezménnyel (szociálpolitikai támogatással) megvalósuló építkezéshez, 
értékesítés céljára újonnan épített és építtetett lakás megvásárlásához kamatmentes kölcsön 
nyújtható a mindenkori nyugdíjminimum maximum 36-szorosának megfelelı összeg erejéig. 

(2) Három vagy több gyermeket eltartó építtetı esetében tetıtér beépítéshez is más építtetı 
esetében ennek kivételével olyan építési munkákhoz, amelynek eredményeképpen a korábbi 
(méltányolható lakásigénye felsı határánál kisebb) lakása alapterület-növelését legalább egy 
szobával bıvíti, a mindenkori nyugdíjminimum 18-szorosának megfelelı kamatmentes 
kölcsön nyújtható. 

(3) Az (1), (2) bekezdésben megállapított támogatásokat csak abban az esetben lehet 
folyósítani, ha a pénzintézet a kérelmezı részére a lakásépítési kedvezmény megadását 
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visszaigazolja. Ennek hiányában a megállapított önkormányzati támogatás nem vehetı 
igénybe. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összegő kölcsön nyújtható annak a kérelmezınek, 
akinek lakhatása elemi kár vagy egyéb méltányolható esemény miatt került közvetlen 
veszélybe, és egyéb támogatásra nem jogosult. Az igénylı valószínősíti, hogy a kivitelezést 
szakszerő minıségben végezteti el. A támogatás pénzügyi folyósítása az elvégzett munka 
arányában adható. A folyósítást meg kell szüntetni, ha bármelyik munkarész elmarad. A 
kérelem elbírálása során a 9. § (1) bekezdés ab) pontjától és (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltaktól kivételes méltánylást érdemlı esetekben el lehet térni. Az e célra benyújtott 
támogatási kérelmek ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt 500 eFt 
összeghatárig, azt meghaladóan a testület hatáskörébe tartozik a döntés. 
 

13. § 
 

(1) Városközponti és/vagy mőemléki környezetben lévı többszintes társasház közös 
tulajdonában lévı részeinek (tetı, homlokzat) felújításához, korszerősítéséhez kamatmentes 
kölcsön nyújtható az e célra elkülönített keretösszeg erejéig.  
 
(2) A kérelmet a társasház közös képviselıje nyújthatja be, az errıl szóló társasházi 
közgyőlési határozat egyidejő becsatolásával. A támogatás mértéke lakásonként az e rendelet 
10. §. (1) bekezdése szerinti kölcsönmaximum, futamideje: maximum 10 év. 
 
(3) A szerzıdést a társasház tulajdonközössége köti az önkormányzattal, a jelzálogjog minden 
résztulajdonra bejegyzésre kerül. A támogatás összegén belül az önkormányzat a mőemléki, 
városképi helyreállításhoz, felújításhoz felmerült többletköltség erejéig vissza nem térítendı 
támogatást is nyújthat. A képviselı-testület a kérelmeket egyedileg bírálja el. 

 
14. § 

 
(1) Korszerőtlen főtési móddal (kályha) rendelkezı lakás gázfőtéssel való ellátására 
kamatmentes kölcsön támogatás nyújtható az e célra elkülönített keretösszeg erejéig. 

(2) Támogatás belsı gázszerelési munkákra (mérıhelytıl a vezeték kiépítése, belsı 
szerelvényezés, üzembe helyezés) adható, amennyiben a kérelmezı vállalja a tervezés, 
valamint az elosztóhálózattól a mérıhelyig történı kiépítés (külsı gázszerelés) költségeit. 

(3) A támogatás felsı határa maximum 150.000,- Ft, mértéke egyedileg kerül megállapításra, 
5 éves futamidıre . 

(4) A támogatási kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon, engedélyezett 
tervrajzzal és költségvetéssel kell benyújtani. 

(5) A támogatást két részletben kell folyósítani, az anyagköltségre, illetve a kivitelezési 
költségekre, indokolt esetben a vállalkozó rézére történı utalással. 

(6) Nem adható támogatás annak, aki az önkormányzattól korábban lakáscélú helyi 
támogatásban részesült, de részletfizetési kötelezettségének nem tett eleget, akinél a jelzálog 
bejegyzési kötelezettség nem teljesíthetı. 
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Záró rendelkezés 
 

15. § 
 
Ezen rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 
 
Békés, 2009. március 26. 
 
 
 
                       Izsó Gábor sk.                                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
                       Polgármester                                                  Jegyzı 
 
  
A rendelet kihirdetésre került: 
Békés, 2009. március 27-én. 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           jegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
 

…./2009. (III. 27.) rendelete  
 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓ L 
 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. FEJEZET 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

 
1. § 

 
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megırzése érdekében, az 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek megfelelıen, és felhatalmazása 
alapján meghatározza Békés város által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a 
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1)  A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén:  
a) lakóhellyel rendelkezı:  

aa) magyar állampolgárokra, 
ab) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
ac) hontalanokra,  
ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

b) az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre. 
 

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének idıpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, 
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
(3) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései az 
irányadók. 

 
 
 



 
2

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában az értelmezı rendelkezéseket az Szt. 4. §-a határozza meg.  
 

4. §  
 
(1) E rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört 

átruházott hatáskörben: 

a) Békés Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága (otthoni 
szakápolás), 

b) Békés város polgármestere (átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási 
támogatás, ápolási díj, közmővesítési támogatás) látja el.   

 
(2)  A köztemetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskört az Szt. szerint a polgármester saját 

hatáskörben látja el.  
(3) Az aktív korúak ellátását, mely a rendelkezésre állási támogatást és a rendszeres szociális 

segéllyel kapcsolatos feladat- és hatáskört jelenti, az Szt. alapján a jegyzı saját 
hatáskörben látja el.  

(4)  A közgyógyellátásra való jogosultságról az e rendeletben foglalt feltételek alapján az Szt. 
szerint a jegyzı dönt. 

(5)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat és hatáskört e 
rendeletben foglaltaknak megfelelıen a Békés Város Szociális Szolgáltató Központ 
Vezetıje látja el. 

 
5. § 

(1) E rendelet szabályozza Békés városban a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó szociális 
rászorultságtól függı pénzbeli ellátások, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
egyes formáit, az igénybevétel feltételeit, az egyes támogatások mértékét, valamint a 
szociális ellátásokra való jogosultság megszőnési módjait. 

(2) Békés Város Önkormányzatának e rendeletben szabályozott szociális ellátásai: 

a) pénzbeli szociális támogatások, 
b) természetben nyújtott szociális ellátások, 
c) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások. 

 
6. § 

 
A pénzbeli szociális ellátások e rendeletben szabályozott formái: 

a) rendelkezésre állási támogatás, 
b) rendszeres szociális segély, 
c) lakásfenntartási támogatás, 
d) ápolási díj, 
e) átmeneti segély, 
f) temetési segély,  
g) otthoni szakápolás. 

7. § 
 
   A természetben nyújtható szociális ellátások e rendeletben szabályozott formái:  

a) átmeneti segély, 
b) köztemetés, 
c) közgyógyellátás. 
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d) Közmővesítési támogatás 
 

8. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái: 

a) étkeztetés, 
b)  házi segítségnyújtás, 
c)  családsegítés, 
d)  támogató szolgálat, 
e) közösségi ellátások, 
f) nappali ellátás, 
g) hajléktalan személyek átmeneti szállása. 

 
II. FEJEZET 

 
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 
9. § 

 
(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket – kivéve az átmeneti 

segély igénylésére vonatkozó kérelmet – Békés Város Polgármesteri Hivatalánál kell 
benyújtani.  

 
(2)  Az átmeneti segély iránti kérelmeket Békés Város Szociális Szolgáltató Központjánál kell           

benyújtani. 
 

10. § 
 

(1) A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  

- a kérelmezı nevét, 
- születési helyét, idejét, 
- anyja nevét, 
- állandó lakcímét (tartózkodási helyét), 
- a kérelmezıvel egy háztartásban élık személyi adatait, 
-     az egyes ellátásoknál elıírt egyéb adatokat, igazolásokat, 
- a (2) bekezdésében meghatározott igazolásokat, 
- a TAJ számot, ápolási díj esetén az adóazonosító jelet, 
- munkanélküli igénylı, illetve munkanélkülivel közös háztartásban élı személy 

esetén az állami foglalkoztatási szervvel való együttmőködésrıl szóló igazolást.  
 

(2) A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmezı köteles saját, illetve családja, 
vagyoni, jövedelemi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. Rendszeres jövedelmek 
esetében a kérelem benyújtását megelızı 1 hónap jövedelmét, nem rendszeres jövedelmek 
esetén – vállalkozás, ıstermelıi tevékenység – a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelızı 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell számítani. 
Vállalkozók esetén APEH igazolást kell csatolni a tárgyévet megelızı év személyi 
jövedelemadójának alapjáról. 

 
(3) Amennyiben a kérelmezı a (2) bekezdésben meghatározott adatokat nem szolgáltatja, a 

kért igazolásokat nem csatolja, illetve nem közli, és a hiánypótlási kötelezettségének sem 
tesz eleget, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, vagy a kérelmet el kell 
utasítani. 
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(4) Az igények elbírálása során a polgármesteri hivatal a kérelmezı által közölt adatokat, 

tényeket valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenırizheti.  
 

11. § 

(1) A kérelemnek helyt adó átmeneti segélyre, temetési segélyre, köztemetésre, valamint 
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén egyszerősített 
határozat hozható. 

(2) A polgármester valamint az egészségügyi- és szociális bizottság által átruházott 
hatáskörben hozott érdemi határozata ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testületéhez címzett, de Békés Város 
Polgármesteri Hivatalához két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A 
képviselı-testület által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ellene 
jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat kézhezvételét követı 30 napon belül a 
Békés Megyei Bíróságnál lehet keresettel élni. 

 
12. § 

 
A szociális ellátásban részesülı az ellátást megállapító határozatban foglaltaknak 
megfelelıen, a jogosultsági feltételeket érintı tények, körülmények megváltozásától számított 
15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

 
13. §  

 
A szociális ellátások folyósításának módja: 

- az aktív korúak ellátása, és az ápolási díj esetében a tárgyhónapot követı hó 5. 
napjáig kell a támogatás összegét a jogosult folyószámlájára átutalni, vagy postai 
úton kiutalni, 

- a lakásfenntartási támogatás esetén a tárgyhónapot követı hó 5. napjáig kell a 
támogatás összegét egy összegben a szolgáltató számlájára átutalni, 

- az átmeneti segély, valamint kamatmentes kölcsön esetén a megállapított támogatást 
egy összegben kell a szolgáltató számlájára, vagy a jogosult folyószámlájára, vagy a 
jogosult részére postai úton utalni, illetve a Polgármesteri Hivatal házipénztárából a 
támogatás megállapítását követı 15 napon belül kifizetni, 

- a természetben nyújtott ellátások kifizetése (családsegítı szolgálat 
közremőködésével) a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik a megállapítást 
követı 8 napon belül, 

- temetési segélyt a Polgármesteri Hivatal házipénztárából kell kifizetni a jogosultnak, 
a megállapítást követı 8 napon belül, 

- köztemetés esetén számla ellenében a költségeket át kell utalni az Önkormányzattal 
megállapodást kötött temetkezési vállalatnak. 

 
A szociális ellátások megszüntetése és a jogosulatlanul felvett ellátások megtérítése 

 
 

14. § 
 
(1) Békés Város Önkormányzata által biztosított ellátásokat  

a) meg kell szüntetni az adatközlésre nyitva álló határidı utolsó napján, ha a 
jogosultsági feltételek felülvizsgálatakor a támogatott a szükséges adatokat nem 
szolgáltatta, igazolásokat nem csatolta, 
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b) meg kell szüntetni, és a támogatottat kötelezni kell a megállapított támogatás teljes 
megtérítésére, ha az igénylı szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan 
körülmény elhallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek 
figyelembevételével nem lett volna jogosult a támogatásra, 

c) meg kell szüntetni, és a támogatottat kötelezni kell az ellátás azon részének 
megtérítésére, melyet jogosulatlanul és rosszhiszemően vett igénybe, ha a 
támogatást nem rendeltetésszerően használta fel vagy a támogatott nem tett eleget a 
12. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének.  

 
(2) Az (1) bekezdés b-c) pontjában foglaltak esetén az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszemően igénybevevıt a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 
232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összeg visszafizetésére kell 
kötelezni. 

 
(3) Megtérítés elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve pénzegyenértéke és a kamat 

összege elengedhetı, illetve csökkenthetı, valamint részletekben fizettethetı meg, ha azt a 
megtérítésre kötelezett személy kérelmezi, és az alábbi körülmények valamelyikét hitelt 
érdemlıen igazolja:  

- három vagy több kiskorút nevel, 
- haláleset bekövetkezése a családban a kérelem benyújtását megelızı 3 hónapban,  
- a családban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. 
 
(4) Amennyiben a kötelezett megtérítési kötelezettségének önként nem tesz eleget, – és a (3) 

bekezdésben foglaltak nem kerülnek alkalmazásra – a határozat végrehajtását kell 
elrendelni. 

 
(5) Lakásfenntartási támogatásnak a szolgáltatóhoz egy összegben történı átutalása esetén a 

jogosult halálát követıen a támogatás idıarányos része visszakövetelendı, illetve 
hagyatéki teherként az örökségre ráterhelendı. 

 
 

Azonnal intézkedés 
 

15. § 
 
(1) Az önkormányzat – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, illetıleg a jelen 

rendeletben foglalt korlátozásokra – köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, 
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét 
veszélyezteti.  

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésérıl haladéktalanul 
értesíti a hatáskörrel rendelkezı illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejőleg követelheti a 
kifizetett átmeneti segély megtérítését.  
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III. FEJEZET 
 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
 

Aktív korúak ellátása 
 

16.§ 
 

(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott támogatás. 

 
(2) Az Szt. 33. §-ban foglaltak alapján a jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot 

állapít meg, és az 
a) Szt. 37. § szerinti személyek részére rendelkezésre állási támogatást állapít meg és 

folyósít, 
b) Szt. 37/B. § szerinti személyek részére rendszeres szociális segélyt állapít meg és 

folyósít.    
 

Rendelkezésre állási támogatás 
 

17.§ 
 

Az aktív korúak ellátására jogosult, rendelkezésre állási támogatásban részesülı személy a 
területileg illetékes állami foglalkoztatási szervvel (Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ Gyulai Kirendeltsége) együttmőködni köteles. 
 

Rendszeres szociális segély 
 

18. § 
 
Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülı személy a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítı Központjával (a továbbiakban 
Családsegítı Központ) együttmőködni köteles. 
 

19. § 
 
(1) Az együttmőködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyben részesülı, 

egészségkárosodottnak nem minısülı személy köteles 
a) az ellátást megállapító határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül 

nyilvántartásba vetetni magát a Családsegítı Központnál, 
b) a Családsegítı Központ által javasolt, az egyéni élethelyzetéhez igazodó program 

összeállításában együttmőködni, 
c) az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítı programban való részvételrıl 

írásbeli megállapodást kötni, és  
d) teljesíteni a programban foglaltakat. 

 
(2) Együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, ha az Szt.-ben meghatározottakon 
túlmenıen az (1) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti. 
 

20. § 
 
(1) A Családsegítı Központ a rendszeres szociális segélyben részesülı személyek részére 

a) a foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében, és  
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b) a szinten tartás, társadalmi integráció erısítése érdekében, illetıleg 
c) más ellátásba juttatás segítésének elıtérbe helyezésével programot szervez. 

(2)  A beilleszkedést segítı programok típusai: 
- álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló program (álláskeresési hatékonyság növelése, 

álláskeresési technikák elsajátítása), 
- foglalkoztathatóság javítására irányuló program (tartós munkanélküliségbıl fakadó 

hátrányok érdekében csoportos foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel), 
- más ellátásba juttatásra irányuló program (nyugdíjaztatás, más szociális ellátás), 
- szinten tartásra, karbantartásra, társadalmi integráció erısítésére irányuló program 

(egészségügyi és szociális szolgáltatások közvetítése, a szolgáltatásokban való 
részvétel elısegítése, nyomon követése). 

 (3) A Családsegítı Központ  
- 5 napon belül jelzéssel él, ha az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális 

segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, 
- beilleszkedési program elkészítését követı egy év után, majd minden naptári évforduló 

alkalmával éves értékelést küld a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
beilleszkedést segítı programjának végrehajtásáról,  

- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával szükség szerint módosítja 
a beilleszkedési programot, melyrıl 5 napon belül értesíti a jegyzıt. 

 
Közmunka program  

 
21. § 

 
(1) Az önkormányzat a foglalkoztatás elısegítése, a munkanélküliség csökkentése, illetve 

hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a települési értékek növelését is célzó 
foglalkoztatást szervez. 

 
(2) A program szervezıje: Békés Város Önkormányzatának tulajdonában lévı 

városgazdálkodási és lakásgazdálkodási tevékenységet ellátó LISZ Kft.(továbbiakban: 
LISZ Kft.) szakmai együttmőködése mellett a Polgármesteri Hivatal. 

 
(3) Program típusai: 

a) közhasznú munka, 
- lakosságot vagy települést érintı kötelezı közfeladat ellátása, 
- az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetve a települést 

érintı feladat ellátása, 
- közhasznú tevékenység folytatása, 

b) közcélú munka, olyan feladat ellátása, melyrıl az önkormányzat jogszabály alapján 
gondoskodik, 

c) közmunka a közfeladatok ellátásának elısegítésére irányul. 
 

(4) A program megvalósítása során: 
- a foglalkoztatottak feletti szakmai, irányítási felügyeletet a LISZ Kft. 

kijelölt munkatársai gyakorolják, 
- fegyelemsértés esetén a munkavezetı jegyzıkönyvet vesz fel és a 

további intézkedések megtétele végett eljuttatja a munkáltatói jogokat gyakorló 
polgármesterhez (vagy akinek a munkáltatói jogok gyakorlását a polgármester 
átadja). 

 
(5) A Munka Törvénykönyve alapján a munkaszerzıdést határozott idıtartamra a 

polgármester köti meg az aktív korú ellátásban részesülıvel. 
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Lakásfenntartási támogatás  
 

22. § 
 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat az Szt. 38. § (1)-(8) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a normatív lakásfenntartási támogatást természetben 
biztosítja. 

Ápolási díj 
 

23. § 
 

(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 
(2) Az Szt. 41.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl ápolási díj állapítható meg, annak a 

hozzátartozónak aki 18 életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha 

a) a családban nincs más hozzátartozó, aki az ápolási feladat ellátását biztosítani tudja, 
illetve a tartósan beteg személy gondozását, ellátását, ápolását tartási vagy öröklési 
szerzıdésben nem vállalták,  

b) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki rendszeres pénzellátásban 
részesül vagy keresı tevékenységet folytat, és munkaideje – az otthon történı 
munkavégzés kivételével – a napi 4 órát nem haladja meg, 

c) az ápolás és gondozás házi segítségnyújtás keretében nem megoldható, vagy az ápolt 
személy írásban nyilatkozik, hogy a házi segítségnyújtást nem kívánja igénybe 
venni, 

d) a beteget ápoló hozzátartozó életvitelszerően egy ingatlanban él az ápolásra 
szorulóval, vagy állandó lakóhelye, tartózkodási helye olyan távolságra van, 
melybıl feltételezhetı, hogy a mindennapos ellátást, gondozást biztosítani tudja, 

e) a beteget ápoló hozzátartozó személyesen önmaga gondoskodik a tartósan beteg 
személy ápolásáról, 

f) a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

 
(3) Nem állapítható meg ápolási díj, ha a kérelmezı 

a) ingatlan hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezik, 
b) üdülı vagy üdülıtelek tulajdonnal rendelkezik, 
c) az általa lakott lakáson kívül további lakásingatlannal rendelkezik, kivéve, ha ez az 

ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, 
d) illetve családja olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek külön-külön számított 

forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. 

 
(4) A (2) bekezdésben meghatározott ápolási díj megállapítása elıtt minden esetben, a 

folyósítás alatt alkalomszerően környezettanulmányt kell lefolytatni, és ha az ápolt 
személyrıl megállapítható, hogy nem szorul folyamatos ápolásra, gondozásra, akkor az 
ápolási díj iránti kérelmet el kell utasítani, illetve a már megállapított díj folyósítását meg 
kell szüntetni.  
 

Átmeneti segély 
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24. § 

 
Az önkormányzat a létfenntartásukat veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdı, önmaguk, illetve családjuk 
megélhetésérıl más módon gondoskodni nem tudó személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 
 

 
 

25. § 
 

(1) A támogatást az önkormányzat az alábbi formákban nyújtja: 

a) készpénzben, elszámolási kötelezettséggel  
- az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott 
egészségügyi szolgáltatás díjaként, 
- gyógyszertámogatásként, 

b) szolgáltatóhoz történı utalással  
- azon személyek részére, akiknek közmőtartozása van,  

c) élelmiszercsomag formájában 
- azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi 
segítségre szorulnak, 

d) tüzelı formájában, 
e) kamatmentes kölcsön formájában, azon személyek részére, akik 

- önerıbıl nem képesek közmőtartozásukat rendezni, 
- átmenetileg – pl. betegség miatt – létfenntartási gondokkal küzdenek. 

 
(2) Az (1) bekezdés e) pontjának vonatkozásában önerıbıl az nem képes közmőtartozását 

rendezni akinek, illetve akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg a 26. § (1) bekezdésben megállapított jövedelemhatárokat. 

 
(3) Az átmeneti segély összege egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét. 
 

26. § 
 

 Átmeneti segély nyújtható, ha az egy fıre számított havi jövedelem nem haladja meg:  

a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 
b) egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

 
.27. § 

 
(1) Kamatmentes kölcsön formájában átmeneti segély akkor nyújtható, ha a kérelmezı 

családjában az egy fıre esı jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, mert a kölcsön visszafizetése így biztosított.  

(2) A kamatmentes kölcsön formájában átmeneti segélyben részesülı személlyel a 
polgármester kölcsönszerzıdést (megállapodást) köt. 

 
(3) A kölcsön alkalmankénti mértéke legfeljebb 25.000.- forint. A visszafizetett 

kölcsönrészleteket a szociális ellátások szakfeladaton kell nyilvántartani. 
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(4) A kölcsön összegérıl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, és annak szolgáltatóhoz 
történı utalásáról, vagy házipénztárból való kifizetésérıl gondoskodik. 

 
(5) A kölcsön visszafizetésének idıtartama legfeljebb 6 hónap, a visszafizetés kezdete a 

folyósítást követı második hónap 5. napja. 
  
(6) Amennyiben a támogatott részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, újabb 

kölcsönben 12 hónapig nem részesíthetı. 
 
(7) Kamatmentes kölcsön évente legfeljebb két alkalommal vehetı igénybe. Az ismételt 

megállapításnak a fentieken túlmenıen feltétele, a korábban igénybe vett kamatmentes 
kölcsön teljes visszafizetése. 

 
28. § 

 
Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem indokául 
szolgáló tényt, és az indokolással alátámasztott rendkívüli körülményt.  
 

29. § 
 
Nem nyújtható átmeneti segély annak a személynek, aki:   

a) bentlakásos szociális intézményben nyert elhelyezést, 
b) olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, 

illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. 

 
Temetési segély 

 
30. § 

 
Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de 
a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.  
 

31. § 
 

(1) Temetési segély állapítható meg, ha az eltemettetı háztartásában az egy fıre számított 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
egyedül élı esetén annak 150 %-át. 

 
(2) A temetési segély egyszeri összege 30.000.- Ft, melyet halálesetenként csak egy 

eltemettetı kaphat.  
 

(3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 60 napon belül 
lehet elıterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, temetési 
számlákat és az eltemettetı családjának jövedelemigazolásait. 

 
32. § 

 
(1) Temetési segély szociális kölcsön formájában is nyújtható annak, akinek a családjában az 

egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedül élı esetében annak 200 %-át. 
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(2)  Kamatmentes kölcsön formájában temetési segély akkor nyújtható, ha a kérelmezı 

családjában az egy fıre esı jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, mert a kölcsön visszafizetése így biztosított 

(3) A kamatmentes kölcsön formájában temetési segélyben részesülı személlyel a 
polgármester kölcsönszerzıdést (megállapodást) köt. 

 
(4) A kamatmentes kölcsön összege maximum 60.000,- Ft. 
 
(5) A kölcsön összegérıl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, és a házipénztárból való 

kifizetésérıl gondoskodik. 
 
(6) A kölcsön visszafizetésének idıtartama legfeljebb 6 hónap, a visszafizetés kezdete a 

folyósítást követı második hónap 5. napja. 
 

 
Otthoni szakápolás 

 
33. § 

 
 (1) Azon személyek vagy családok részére, akik az otthoni szakápolási szolgálat 

szolgáltatásait anyagi okok miatt – vagy mert a MEP támogatás már lejárt – nem tudják 
igénybe venni, kérelemre szociális rászorultság alapján egy negyed évre támogatás 
nyújtható. Az otthoni szakápolás a beteg otthonában végzett szakápolási feladatokat ( 
injekciózás, infúziózás, sebellátás) foglalja magában, mely alkalmanként 1.500 Ft. 

(2) A szakápolás igénybevételéhez csatolni kell a szakápolás szükségességét igazoló 
háziorvos igazolását, valamint a szakápolást végzı szolgáltató igazolását. 

 
 (3) A támogatás mértéke: 

 a) a megállapított látogatási díj 100 %-a, ha a kérelmezı családjában az egy fıre esı 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át, 

 b) a megállapított látogatási díj 75 %-a, ha a kérelmezı családjában az egy fıre esı 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

 c) a megállapított látogatási díj 50 %-a, ha a kérelmezı családjában az egy fıre esı 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri 
el, 

 feltéve, hogy tartásra köteles és képes hozzátartozója jövedelmi és anyagi helyzete alapján 
a látogatási díj  megfizetésére képtelen. 

 
(4) Különös méltánylást érdemlı esetben (egyedülálló, tartós egészségromlás, magas 

gyógyszer költség) a (3) bekezdésben meghatározott támogatás mértékétıl a bizottság az 
elbírálás során 25 %-kal felfelé eltérhet. 

 
 (5) A támogatás természetbeni juttatás formájában nyújtható, a költségvetésben e célra 

elkülönített pénzösszeg erejéig. Indokolt esetben a támogatás a bizottság döntése alapján 
tovább folyósítható. 
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Köztemetés 
 

34. § 
 

(1) Békés város illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl 
Békés Város Polgármestere gondoskodik, ha 

a) nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik.  

 
(2) Az eltemettetésre köteles személy, ha az eltemettetésrıl nem gondoskodik, a köztemetés 

költségeit az önkormányzat számára – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 
megtéríteni köteles.  

 
(3) Mentesíthetı az eltemetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól 

részben vagy egészben, illetve részletekben fizetheti meg, ha családjában az egy fıre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át.  

 
Közgyógyellátás 

 
35. § 

 
(1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megırzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében az Szt.-ben leírtak 
szerint közgyógyellátási igazolvány állítható ki. 

 
(2) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy fıre 

számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 180 %-át, egyedül elı esetében annak 220 %-át, és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20 %-át. 
 

Közmővesítési támogatás 
36. § 

 
(1) Azon személyek, vagy családok, akik az ingatlanuk közmővesítése (ivóvíz, 
szennyvízbevezetés, út, útalap építés), miatt nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, és családjukban 
az egy fıre esı jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100 %-át, egyedül élı esetén annak 150 %-át, támogatásban részesülnek. 
 
(2) A támogatás mértéke a közmővesítés számlával igazolt költségeinek 20 %-a, melyet az 
önkormányzat közvetlenül utal a számlát kibocsátó szolgáltató által megadott számlára. 
 
(3) Az e célra rendelkezésre álló összeget a képviselı-testület állapítja meg a mindenkori 
költségvetésében. 
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IV. FEJEZET 
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  

 
Étkeztetés 

 
37. § 

 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 
(2) Étkeztetést annak a szociálisan rászorult személynek kell biztosítani, aki  

a) 65. életévét betöltötte,  
b) 65 év alatti, de önmaga vagy eltartottja ellátására csak segítséggel képes,  
c) nyugdíjszerő ellátásban részesülı aktív korú személy,  
d) fogyatékkal élı gyermeket nevel,  
e) fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg,  
f) baleset, sérülés, betegség, rendkívüli élethelyzet miatt nem tudja magát, illetve 
családtagjait ellátni,  
g) hajléktalan. 

 
(3) A feltételek fennállásának igazolására személyi igazolvány másolatot, házi orvosi 

véleményt, vagy – egy rendkívüli élethelyzet fennállására – a családsegítı igazolását kell 
becsatolni. A fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget, szenvedélybetegséget szakorvosi 
igazolással kell bizonyítani 

 
Házi segítségnyújtás 

 
38.§ 

 
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 

 
(2) A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység 

- az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
- segítségnyújtás a higiénia megtartásában, 
- közremőködés a háztartás vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel 
biztosítása), 
- segítségnyújtás a környezettel történı kapcsolattartáshoz, 
- az ellátást igénybevevıt érintı veszélyhelyzet kialakulásának megelızésében, illetve 
elhárításában való közremőködés, 
- részvétel egyéni és csoportos szabadidıs programok szervezésében, 
- közremőködés a szociális ellátásokhoz való hozzájutáshoz.  

 
Családsegítés 

 
39. § 

 
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok 
megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése 
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céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
(2) A családsegítés igénybevétele önkéntes. 
 
(3) A Családsegítı Központ feladatai:  

 a.) szociális alapellátásban való részvétel,  
 b.) mentális problémák megoldásában való részvétel,  
 c.) lakossági szolgáltatások biztosítása,  
 d.) közösségi érdekvédelem,  
 e.) társadalmi segítık összefogása. 
 

Támogató szolgálat 
 

40. § 
 

(1) A támogató-szolgálat a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítése 
érdekében mőködtetett szolgáltatás. 

 
(2) A támogató-szolgálat alaptevékenysége 

 - személyi segítés 
 - speciális személyi szállítás 
 - információnyújtás, tanácsadás. 
 
(3)  A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 
 
(4) A szállítószolgálat igénybevételekor a személyi segítésért járó óradíjat a Szociális 

Szolgáltató Központ igazgatója saját hatáskörben mérsékelheti, vagy rászorultság esetén 
elengedheti. 

 
(5) Több fı rendszeres szállítása (legalább heti egy alkalom) vagy 100 km-en túli távolság 

esetén a Szociális Szolgáltató Központ igazgatója saját hatáskörben mérsékelheti a 
szállítási díjat a jövedelmi viszonyok, és a szállítás indokának figyelembevételével. 

 
Közösségi ellátások 

 
41. § 

 
Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
alapellátás. A közösségi ellátások célja a betegek lakókörnyezetben történı gondozása, 
továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése. 
 

Nappali ellátás és hajléktalan személyek átmeneti ellátása 
 

42. § 
 

(1) Békés Város Önkormányzata nappali ellátást biztosít a 

 - hajléktalanok (átmeneti szállás), 
 - saját otthonukban élı 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szorulók (idısek klubja), 
 - önellátásra képes fogyatékos személyek részére. 
  
 (2) A nappali ellátást a szakmai programokban meghatározottak szerint lehet igénybe venni. 
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Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetınél kell benyújtani.  
 

43.§ 
 

(1) Az Átmeneti Szállás azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik 
az életvitelszerő szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az önellátásra. 
A szolgáltatás 12 hónapig vehetı igénybe. 

 
(2) Nyitvatartási idı: minden nap, a nap huszonnégy órájában megszakítás nélkül. A 

szociális és mentális gondozás idıtartama: 8.00 órától 18.00 óráig tart. 
 

(3) Az Átmeneti Szállás helyiséget biztosít 

a) az éjszakai pihenésre, 
b) a személyi tisztálkodásra, 
c) az étel melegítésére, étkezésre, 
d) a betegek elkülönítésére, 
e) a közösségi együttlétre. 

 
(4) Az intézmény biztosítja továbbá az ellátást igénybe vevı 

a) ágynemőjét, 
b) tisztálkodásához szükséges textíliát, 
c) személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket, 
d) személyes használati tárgyainak biztonságos megırzését, 
e) részére nyújtandó elsısegélyhez szükséges felszerelést. 

 
 

44. § 
 

A szociális és mentális gondozás keretében az Átmeneti Szállás biztosítja 

a) az egyéni esetkezelést, szociális csoportmunkát, közösségi szociális munkát, 
b) az átmeneti szállóról történı továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítséget, 
c) az intézményen belüli közösségi élet szervezését, 
d) szociotherápiát, 
e) a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítését, 
f) a hivatalos ügyek intézésének segítését. 

 
45. § 

 
Az átmeneti szállás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni – melynek mértékét a fenntartó 
állapítja meg - az igénybevételt követı 31. naptól. 
 

Térítési díj 
 

46. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjait a Képviselı-testület e 
rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 
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V. FEJEZET 
Szociálpolitikai kerekasztal 

47.§ 
 

(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai az 
önkormányzat mőködési területén lévı szociális intézmények vezetıin túl: Békés Város 
Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnöke, a Gyámhivatal 
csoportvezetıje, az Igazgatási Osztály vezetıje, az ÁNTSZ vezetıje, a Városi Szociális 
Szolgáltató Központ vezetıje, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének képviselıje, a 
Polgármesteri Hivatal ifjúsági referense és az intézményi ellátásban részesülı személyek 
1-1 képviselıje. 

 
(2)   A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, melynek 

összehívásáról az Igazgatási Osztály vezetıje gondoskodik. 
 

VI. FEJEZET 
 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

48. § 
 

(1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Békés Város Képviselı-
testülete 5/1995. (III. 3.) rendelete, valamint az azt módosító 13/1995. (III. 31.), 14/1995. (VI. 
16.), 18/1995. (IX. 8.), 20/1995. (IX. 29.), 21/1995. (IX. 29.), 23/1995. (XI. 3.), 30/1995. 
(XII. 1.), 32/1995. (XII. 21.) 2/1996. (I. 26.), 6/1996. (III. 8.), 12/1996. (V. 31.), 13/1996. (VI. 
14.), 15/1996. (VII. 5.), 18/1996. (IX. 27.), 19/1996. (XI.8.), 25/1996. (XII. 20.), 26/1996. 
(XII. 20.), 3/1997. (II. 21.), 13/1997. (VII. 4.), 20/1997. (IX. 26.), 22/1997. (X. 31.), 28/1997. 
(XII. 24.), 2/1998. (II. 13.), 8/1998. (III. 27.), 10/1998. (V. 01.), 14/1998. (VI.26.), 36/1998. 
(XII. 18.), 6/1999. (II. 26.), 14/1999. (IV. 30.), 15/1999. (VI. 4.), 16/1999. (VI. 4.) 27/1999. 
(X. 29.), 40/1999. (XII. 17.) 2/2000. (II. 18.), 12/2000.(III.31.), 30/2000. (IX. 1.) 41/2000. 
(XII. 1.), 43/2000. (XII. 22.), 2/2001. (I. 26.), 3/2001. (III. 2.), 5/2001. (III. 2.), 17/2001. (III. 
30.), 30/2001. (X. 19.), 40/2001. (XII. 21.), 1/2002. (II. 8.), 14/2002. (V. 31.), 28/2002. (XII. 
20.), 1/2003. (II. 21.), 10/2003. (V. 30.), 29/2003. (XII. 19.), 5/2004. (II. 27.), 21/2004. (VI. 
25.) 31/2004. (VIII. 27.), 33/2004. (X. 1.), 43/2004. (XII. 17.), 3/2005. (I. 28.), 9/2005. (II. 
25.), 21/2005. (IX. 2.), 40/2005. (XII. 16.), 9/2006. (III. 31.), 20/2006. (V. 26.), 26/2006. (IX. 
1.) 39/2006. (XII. 1.), 47/2006. (XII. 15.), 7/2007. (II. 23.), 17/2007. (III. 30.), 28/2007. (V. 
25.), 62/2007. (XII. 21.), 2/2008. (II. 15.), 51/2008. (XII. 19.) 1/2009. (I. 30.) KT rendelet. 
 
Békés, 2009. március 26. 
 
 
                       Izsó Gábor sk.                                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
                        polgármester                                                                jegyzı 
 
  
A rendelet kihirdetésre került: 
Békés, 2009. március 27-én. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           Jegyzı 
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1. sz. melléklet 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 

2009. évben. 
 
 

1./ Szociális étkeztetés szolgáltatási díja 

a) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meg nem 
haladó jövedelem esetén:                                                                            273.- Ft  

b) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a és 300 % 
közötti jövedelem esetén:                                                                           315.- Ft 

c) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  300 %-át meghaladó 
jövedelem esetén:                                                                                       383.- Ft. 

 
       2./ Házi segítségnyújtás óradíja: 

a) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meg nem 
haladó jövedelem esetén:                                                                            115.- Ft 

b) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  150 %-át meghaladó 
jövedelem esetén:                                                                                       300.- Ft 

 
3./ Támogató szolgálat 

a) Személyi segítésnél az egy munkaórára jutó óradíj: 100 Ft/óra. 
b) Szállítószolgálat igénybevételekor a szállításra fordított km díja: 50 Ft/km. 

  
       4./ Idısek nappali ellátása 

a) Idıs személyek nappali ellátása: 416,- Ft 
                        ebbıl: 

                  aa) Benntartózkodási díj: 20,- Ft 
                  ab) Étkezési díj: 396,- Ft 

b)  fogyatékos személyek nappali ellátása: 280,- Ft 
                       ebbıl: 

                 ba) benntartózkodási díj: 20,- Ft 
                 bb) étkezési díj: 260,- Ft 

 
          5./ Hajléktalanok átmeneti szállása 
 

A térítési díj mértéke: 

a) elsı hónapban                             ingyenes 
b) második hónaptól                        2.500,- Ft/hó 
c) egy év után                                  3.500,- Ft/hó 
d) második évtıl                              6.500,- Ft/hó. 

 
 
 


