
 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

 10/2011. (IX.28.) rendelete a  
2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról 

l.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete 3.§ (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat -beleértve a 
költségvetési szerveit- 2011. évi költségvetésének bevételi összegét ........... 106.330 ezer Ft-ban, 
ezen belül: 
- működési célú bevételt ............................................................................... l05.730 ezer Ft-
ban, 
- felhalmozási célú bevételt ...............................................................................600 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi művelet 
- működési célú hitelt ................................................................................... 12.000 ezer Ft-ban, 
Felhalmozási célú kiadást ............................................................................... 1.304 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a felújítások összegét.......................................................................................600 ezer Ft-ban, 
- a felhalmozási átadást………………………………………………………      704 ezer Ft-
ban, 
 Működési célú kiadásokat.......................................................................... 105.164 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a személyi jellegű kiadásokat ..................................................................... 35.614 ezer Ft-ban, 
- a munkaadókat terhelő járulékokat ............................................................... 7.223 ezer Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat ......................................................................... 17.360 ezer Ft-ban, 
- társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatásokat ........................................ 21.025 ezer Ft-ban, 

- - irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás               16.250 ezer Ft-
ban, 
- támogatás értékű működési kiadást............................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
- működési célú átadást......................................................................................692 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi művelet 
- működési hitel visszafizetését....................................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
A költségvetési létszámkeretet...................................................................................... 20 főben 
állapítja meg. 
a.) bevételi főösszeg címrend szerint            100.978  ezer Ft   önkormányzat 
                                                                         17.142  ezer Ft    körjegyzőség 
                                                                              210  ezer Ft    kisebbségi önkormányzat 
összesen 118.330 ezer Ft 
 
b.) kiadási főösszegét címrend szerint           100.978  ezer Ft    önkormányzat 
                                                                           l7.142  ezer Ft    körjegyzőség 
                                                                                210  ezer Ft   kisebbségi önkormányzat 
összesen 118.330 ezer Ft. 
2. §. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.14.) rendelete 11. §-a az 
alábbiak szerint módosul: 
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4862 ezer Ft összegben hagyja 
jóvá. 
3. §. (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.14.) rendelete jelen 
rendelettel nem módosított §-ai és bekezdései változatlan formában érvényesek. 



(2) Az 2/2011. (II.14.) rendelet 1-7. és 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 
ugyanazon számú mellékletei lépnek. 
(3) Ez a rendelet kihirdetése napján, 2011. szeptember 29-én lép hatályba. 
 
 
 Dorkó Csaba Bata  Lászlóné   
 polgármester                                                                                           körjegyző 
 
 
Hevesaranyos, 2011. szeptember 16. 
 
 

 
Bata Lászlóné 

körjegyző 
 
 
 
11/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott 

ellátásokról  
  
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 32.§ (3) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) 
bekezdésében, 62.§, (2), 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, a 4.§ tekintetében a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. 
törvény 19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 
CKÖ és az Ügyrendi Bizottság véleményét kiérve a következőket rendeli el. 
 
 

1. A szociális ellátások általános szabályai 
 

1.§ .Képviselő testület önkormányzati hatáskörben dönt a  
a) személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó szociális alapellátások térítési 

díjairól 
b)  ápolási díjról 

 
2§. A polgármester dönt a pénzbeli ellátások körében:  

c) lakásfenntartási támogatás 
d) átmeneti segély 
e) temetési segély 
f) köztemetés 
g) szociális étkeztetés  

 
3.§ A Bélapátfalvai Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt: (Társulási 
Megállapodás alapján) 
a) családsegítő szolgáltatásról 
b) támogató szolgáltatásról 



a házi segítségnyújtásra jogosultságról 
 
4.§ A települési önkormányzat képviselő- testülete hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében 
a kérelem benyújtására, az ellátás megállapítására, kifizetésére, folyósítására és ellenőrzésére, 
a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri 
rendeletek az irányadóak az e rendeletben foglalt eltérésekkel. 
 
5.§ A képviselő testület a polgármesterre átruházza a  a) normatív lakásfenntartási támogatás 
megállapításával kapcsolatos hatáskörét,b) átmeneti segély megállapítására vonatkozó 
hatáskörét, c) temetési segély megállapítására vonatkozó hatáskörét, d) a szociális étkeztetés 
jogosultságának megállapítását 
 
 
6.§ (1) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelem a körjegyzőségen nyújtható be. 
(2) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok: 
a) munkáltatói igazolás, 
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás igazoló szelvénye, 
c) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámla kivonat, 
d) munkaügyi kirendeltség által folyósított ellátást megállapító határozat, 
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt időszakról az 
adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata, 
f) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi 
felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről. 
(3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, vagy a körjegyzőség házipénztárából 
készpénzben kerül kifizetésre. 
(4) A temetési segély, a nem havi rendszerességgel adott átmeneti segély folyósítására a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kerül sor. 
5) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybe vett 
ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének 
engedélyezésére nem terjed ki. 
 
 

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

7.§ (1) A foglalkozást helyettesítő támogatás megállapításának, valamint folyósításának 
feltételeként a foglalkozást helyettesítő támogatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult 
kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy (a továbbiakban: foglalkozást 
helyettesítő támogatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. 
(2) A foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének 
biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 
kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan 
higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. 
8.§A foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosult személy udvarát, abban az esetben kell 
rendezettnek tekinteni, ha  
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 30 cm-t, 
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem foglal el több területet 
és a magasságuk nem haladja meg a 30 cm-t, 
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet /120 literes kuka/ kétszeres 
űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem 



felhalmozott állapotban, és van hulladékszállítási szerződése, valamint megfizette a 
hulladékszállítási díjat a szolgáltatónak. 
d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága 
is megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a 
trágyalé-, 
e) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található, 
f) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását 
építési törmelék, föld, és növények sem akadályozzák, 
g) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, 
h) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok 
takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 
 
9.§ A helyszíni ellenőrzés elvégzésére a helyi önkormányzati képviselő, a cigány 
önkormányzat képviselője, a szociális ellátások területén eljáró köztisztviselő jogosult.  
 
10.§ (1) Az, az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság 
kezdő napján  
a) munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, illetőleg legalább 30%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ezen egészségi állapotáról a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal, vagy jogelődje által kiállított, érvényes és hatályos szakhatósági 
állásfoglalást, vagy szakvéleményt csatol, vagy 
b)  várandós anya, ha a méhmagzat legalább 91. napos, és erről csatolja a szülész szakorvos 
által, a magzat fogantatásának vélt időpontjáról kiadott igazolását , vagy  
c) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét 
akadályozza, vagy kizárja, vagy  
d) családi körülményei, vagy általános készségei, képességei nem teszik lehetővé a rendszeres 
és elvárható teljesítményt  
e) vagy az első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény alapján munkavégzésre „nem 
alkalmas” rendszeres szociális segélyre jogosult.” 
 
11.§ (1) Az egészségkárosodottnak nem minősülő személy, 
a) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 
15 napon belül nyilvántartásba veteti magát az együttműködésre kijelölt „Bélapátfalvai  
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézménynél 
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 
szervvel, 
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, 
d) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 
30 napon belül igazolja a körjegyzőségen, hogy az együttműködésre kijelölt szervnél 
nyilvántartásba vette magát. 
(2) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez igazodva 
kiterjedhet: 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességet fejlesztő vagy az életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, továbbá a munkavégzésre történő felkészülést segítő 
programban való részvételre, 
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszűnésének minősül, ha az együttműködő személy: 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás szabályait megszegi, 



b) a számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló 
foglalkozáson, tanácsadáson, vagy a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban 
nem vesz részt 
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben nem vesz részt. 
(4) Az együttműködő személy az akadályoztatást megszűnésétől számított nyolc napon belül 
igazolhatja az együttműködésre kijelölt szervnél, ha az együttműködési kötelezettségét 
önhibáján kívül szegte meg. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv 15 napon belül jelzi a 
körjegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
12.§ (1) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek 
állapítható meg 
a) akinek  a háztartásában az egy fogyasztási egységre  jutó jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% -át és  
b) aki a (2)-(3) bekezdésben meghatározott lakásban lakik és 
c) akinek a lakásfenntartás indokolt havi költsége nem haladja meg a egy fogyasztási egységre 
jutó jövedelem 40% -át.  
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a településen elismert lakásnagyság 
mértéke komorfokozatra tekintet nélkül: 
a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 50 m², 
b) több személyes háztartás esetén legfeljebb 50 m², és együttlakó személyenként további 10-
10 m2 . 
 (3) A (2) bekezdés alkalmazásában a lakás valamennyi helyiségét figyelembe kell venni, 
függetlenül attól, hogy azokban huzamosan vagy ideiglenesen emberi tartózkodás történik-e. 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy évre kerül megállapításra, összege havi 2 500 Ft. 
(5) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a lakbérre, közműdíjra vagy pénzintézeti 
kölcsönre jogosult szervhez is utalhatja. 
(6) A lakásfenntartási támogatásnak a (5) bekezdésben foglaltak szerinti folyósítását a 
támogatást megállapító határozat tartalmazza. 
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem minden év január 1-től március 31-ig és 
szeptember 1-től december 31-ig folyamatosan nyújtható be. 
 
13.§ (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki a szociális ellátásokról 
szóló törvény alapján arra jogosult, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át. 
(2) Az átmeneti segély összegét a rászorultsághoz igazodóan 2000-5000Ft között lehet 
megállapítani. 
(3) Átmeneti segély egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak kétszer adható.  
 
14.§(1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a szociális ellátásokról szóló 
törvény alapján arra jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át. 
(2) A kérelem a haláleset bekövetkezését követő 60 napon belül nyújtható be. 
(3) A temetési segély összege azonos a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
50%-val. 
 
15.§(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 
megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha 
a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlan vagyon értéke a köztemetés 
költségeit nem fedezi, és 



b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy és a vele együtt 
élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 
 
16.§ (1) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a 
rendszeres gyógyító eljárás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül elő esetén 200 %-át. 
 
17.§ (1) A Képviselő-testület méltányosság címén ápolási díjat állapíthat meg, annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, 
ha  
a) a gondozás más módon nem oldható meg, vagy a gondozás más módja az önkormányzat 
számára nagyobb költséget jelentene, valamint 
b) az igénylő a tartósan beteg hozzátartozó ápolása, gondozása miatt munkahelyétől fizetés 
nélküli szabadságot kénytelen igénybe venni, vagy 
c) jövedelmét biztosító jogviszonyát fel kell mondania, vagy  
d) a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani. 
(2) A méltányosság címén megállapítható ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-a 
(3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a háziorvos igazolását arról,  hogy az ápolt tartós beteg,  
b) a háziorvos szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul, 
c) az igénylő családtagjainak jövedelemigazolását   
 
3. Szociális alapszolgáltatások, az önkormányzat kötelező feladata: 
 
18.§ (1) A Házi segítségnyújtás – az önkormányzat e kötelező feladatét társulás útján a 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. A 
kialakított körzetek száma 1. 
 
(2) a) Étkeztetés feladatellátás során az étel elkészítését ellátási szerződés alapján a 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.  
b) az étkeztetés történhet szociális étkeztetés keretében házhozszállítással, valamint a 
c) jogosult általi elszállítással 
 
(3)Az étkezés térítési díját a Körjegyzőség Hevesaranyosi hivatalában kell megfizetni szerdai 
napon a tárgyhót követő 10-ig számla ellenében. 
  
(4)Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít azon személynek, aki 
a) 70. életévét betöltötte, vagy 
b) hajléktalan, vagy 
c) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt 
(tartós vagy átmeneti háziorvosa igazolása alapján) a napi legalább egyszeri meleg étkezést 
önmaga, illetve eltartottjai részére  biztosítani nem tudja 
d) átmeneti (maximum 2 hónap) időtartamra minden olyan személy, aki kérelmében 
valószínűsíti, hogy élethelyzete indokolja a szociális étkeztetésben történő ellátást. 
 
4. Térítési díj 
19.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetés bruttó intézményi térítési díját 
külön rendeletben szabályozza.  



 
5. Záró rendelkezések 
20.§ (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a folyamatban 
lévő – még jogerősen el nem bírált – ügyekben, valamint e rendelet hatályba lépését követően 
elvégzendő felülvizsgálatok során is alkalmazni kell. 
(2) Hatályát veszti: a14/2009.(IX.17.), a 6/2010.(VII.29.), és a 7/2011.(IV.26.) önkormányzati 
rendelet. 
 (3) A rendelet kihirdetésére 2011. szeptember 28.-án sor kerül. 
 
Hevesaranyos, 2011. szeptember 28. 
 

Dorkó Csaba                              Bata Lászlóné 
                                        polgármester                                 körjegyző 
 
 
 

Hevesaranyos Községi Önkormányzat   12/2011.(IX.28.) rendelet 
 

 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, 
 azok térítési díjáról, és az intézményi étkeztetésről a  

10/2008.(XI.06) rendelet módosításáról. 
 
1.§. A 10/2008.(XI.06.) rendelet kiegészül a 6/B. §-al. 
Az iskolai étkezésért fizetendő térítési díjat, valamint a tankönyvek árát 2011. évben a 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat saját költségvetés terhére átvállalja azon gyermekek 
esetében, akik a gyermekvédelmi törvény alapján nem jogosultak támogatásra. 
 
2.§ A rendelet a kihirdetése napján hatályos.  
 
3.§ A kihirdetése 2011. szeptember 29-én kerül sor. 
 
Hevesaranyos, 2011. szeptember 28. 
 
 
 
 

Dorkó Csaba                                                Bata Lászlóné 
polgármester                                                     körjegyző 

 
 
 


