
 

 

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2015. (VII.09.) önkormányzati rendelet  

a szociális ellátások helyi szabályairól 

 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pont 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) 

bekezdése szerint Cece Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén életvitelszerűen 

élő és bejelentett lakcímmel rendelkezőkre.  

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás adatai irányadók; 

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él; 

c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges 

elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik; 

d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. 

pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; 

e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 

f) rendkívüli méltánylást érdemlő eset rendkívüli települési támogatás esetén: közeli 

hozzátartozó halálesete, elemi kár bekövetkezése. 

g) rosszhiszemű: aki a látszattól eltérő valós tényekről tud, vagy kellő gondosságtanúsítása 

mellett tudhatna róla. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az 

irányadók.  

 

3. A rendeletben szabályozott ellátási formák és eljáró hatóságok 

 

3. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési 

támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint. 



 

 

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

a) települési támogatást 

     aa) települési lakásfenntartási támogatást, 

     ab) gyógyszertámogatást 

b) rendkívüli települési támogatást 

     ba) temetési támogatást, 

     bb) eseti támogatást 

     bc) szociális tűzifa támogatást, 

bd) mezőgazdasági terménysegély 

c) köztemetést 

állapíthat meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e 

rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

 

4. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni formában, míg a többi 

ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható, az eljáró hatóság döntése alapján. 

 

(2) A 3. § (2) bekezdés aa) és ab) pontjai szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott 

ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások), míg a 4. § (2) bekezdés b) pontja 

szerinti ellátások eseti ellátások. 

 

5. § E rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben legfeljebb kettő, 

az Önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátási formában részesülhet. 

 

6. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a 

Képviselő-testület a polgármesterre, illetve a Szociális –és Humánpolitikai Bizottságra 

ruházza. 

 

(2) A települési támogatás iránti kérelem ügyében – mely magába foglalja a lakásfenntartási 

támogatást, gyógyszertámogatást -, továbbá a köztemetés iránti kérelem ügyében átruházott 

hatáskörben a polgármester dönt. 

 

(3) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében – mely magába foglalja a 

temetési támogatást, eseti támogatást, szociális tűzifa támogatást, mezőgazdasági 

terménysegélyt - átruházott hatáskörben a Szociális –és Humánpolitikai Bizottság dönt. 

 

(4) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a polgármester jogosult.  

 

(5) A polgármester, és a Szociális –és Humánpolitikai Bizottság önkormányzati hatósági 

jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz (7013 Cece, Deák F. utca 13.) benyújtandó illetékmentes 

fellebbezéssel lehet élni. 

 

4. Általános eljárási szabályok 

 

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása – a (6) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes 

ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell 

előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon felsorolt – az egyes 

ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket. 



 

 

 

(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a 

kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti. 

 

(3) A kérelem benyújtásakor – amennyiben a jogosultság megállapításához a kérelmező 

vagyoni, jövedelmi viszonyainak igazolása szükséges – a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a 

külföldről származó jövedelméről, illetve a nem Magyarország területén lévő vagyonáról is. 

A nem forintban szerzett jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos 

devizaárfolyamon kell átszámítani és a jogosultságot az így számított jövedelem 

figyelembevételével kell elbírálni. 

 

(4) A jövedelem igazolható: 

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolással. 

Amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabért, illetve más jogcímen egy-egy 

többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell 

feltüntetni. 

b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, 

c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév 

elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló 

szelvényével, és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával, 

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított 

ellátás igazoló szelvényével, vagy a kifizető szerv igazolásával, 

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a Nemzeti 

Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiállított igazolással, továbbá támogatás 

esetén a támogatás összegéről szóló igazolással, 

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással 

nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, 

ennek hiányában az érintett nyilatkozatával, 

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai 

feladóvevény stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy a teljes 

bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, 

állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a Gyámhivatal határozatával, 

h) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával, 

i) munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú 

családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül, 

j) az a)-i) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő 

igazolással, 

k) amennyiben a c), d) és a h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek 

átutalásra, úgy a jövedelem bankszámlakivonattal is igazolható. 

 

(5) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem 

rendelkezik – személyesen, vagy postai úton nyújthatók be a Cecei Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz. 

 

(6) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatalnál, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról. 

(www.cece.hu) 

 

(7) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy 

meghatalmazottja jogosult. 

http://www.cece.hu/


 

 

 

(8) A települési támogatás, rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható, 

különösen nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel 

foglalkozó intézmény, és természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 

társadalmi szervezet kezdeményezésére. 

 

(9) A rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság 

időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság 

kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap. 

 

(10) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi 

döntést előkészítő Cecei Közös Önkormányzati Hivatal az e rendeletben előírtak szerint, 

továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, 

szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.  

 

(11) Az önkormányzat – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásnak ellenőrzése céljából – a 

felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat. 

 

(12) A rendszeres ellátások utólag minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást 

követő 15 napon belül kell folyósítni. 

 

(13) A pénzbeli ellátások folyósítása általában postai úton vagy – külön kérésre, a 

számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult, vagy 

törvényes képviselője részére.  

 

(14) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: 

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény 

következett be, 

b) a jogosult azt kéri, 

c) a jogosult meghalt, 

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból. 

 

(15) A (12) bekezdés szerinti megszűntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény 

bekövetkezése hónapjának utolsó napja. 

 

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 

8. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybevett ellátást és annak kamatait az igénybevevő köteles visszafizetni.  

 

(2) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével 

nyújtott szociális ellátását meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybevevőt kötelezni kell: 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 

b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a 

szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, 

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes 

megfizetésére. 

 



 

 

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételtől 

való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el a hatáskör gyakorlója. Nm 

lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg a folyamatos ellátás esetén az 

ellátás megszűnésétől 1 év már eltelt. 

 

(4) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan 

veszélyezteti a polgármester a visszafizetésre kötelezett összeget vagy ellenértékét és a kamat 

összegét méltányosságból elengedi, csökkentheti vagy részletekben történő megfizetését 

engedélyezheti, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés 

olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, 

vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. 

A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál. 

 

(5) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül postai úton vagy személyesen (Cecei Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz 7013 Cece, Deák F. utca 13.) – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

 

6. Adatkezelés 

 

9. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően 

nyilvántartást vezet.  

 

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

körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az 

Önkormányzatnak bejelenteni.  

 

II. fejezet 

Települési támogatás 

8. Települési lakásfenntartási támogatás 

10. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorulók részére a háztartás 

tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 

rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és 

gázfogyasztás, a csatornahálózat és szemétszállítás díjához, albérleti díjhoz nyújtható. 

 (2) Települési lakásfenntartási támogatásra a Cece nagyközségben lakcímmel rendelkező 

személy jogosult, akinek 

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi 

költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja,  

b) vagyonnal nem rendelkezik, és 

c) lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, 19. §-ban megállapított 

feltételeket teljesíti.  

 

(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások 

a) villanyáram díja, 

b) gázfogyasztás díja, 

c) víz- és csatornahasználati díj, 



 

 

d) szemétszállítási díj, 

e) fűtési költség. 

 

(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, 

július, augusztus) és egy téli (december, január, február) hónap számlájának átlaga alapján 

kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti 

számlákkal kell igazolni.  

 

(5) A települési lakásfenntartási települési támogatást azon rendszeres kiadásokhoz kell 

nyújtani, amelyet a kérelmező a kérelmében megjelöl. 

 

(6) A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelem formanyomtatványát jelen rendelet 

1. melléklete tartalmazza. 

 

11. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás 

formájában nyújtja. A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, 

annak összegét a szolgáltató írja jóvá.  

 

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell 

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, 

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti vagy használati szerződést, 

c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit, 

d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a 

lakhatási támogatás utalását kéri. 

 

(3) A lakhatási támogatás mértéke havi 3.000,- Ft. 

 

(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a 

társbérletet, az albérletet, továbbá a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti külön lakás esetén a bérleti szerződés, vagy a bírói határozat 

csatolása kötelezően csatolandó melléklet. 

 

(6) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

egy év időtartamra kerül megállapításra. 

 

(7) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését 

megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága 

fennállásáig.  

 

(8) Nem jogosult települési lakásfenntartási támogatásra, aki a vagyonnyilatkozatában nem 

valós adatot közölt. Ez esetben a részére elutasító döntés jogerőre emelkedésétől számított egy 

éven belül települési lakásfenntartási támogatást nem lehet megállapítani. 

 

9. Gyógyszertámogatás 

 

12.§ (1) A Képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a 

szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti 



 

 

közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük 

miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak. 

 

(2) Gyógyszertámogatásra a Cece nagyközségben lakcímmel rendelkező személy jogosult, 

akinek 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem  haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 

mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri; 

b) egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri. 

 

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a havi 

rendszerességgel szedett gyógyszerköltségekről a 2. melléklet szerinti igazolást, továbbá a 

háziorvos számítógépes igazolását a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három 

hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről. A kérelemhez 

csatolni kell a közgyógyellátás elutasításáról szóló 30 napnál nem régebb határozatot. 

 

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán 

legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.  

 

(5) A gyógyszertámogatás mértéke havi 2.500,- Ft 

 

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a 

jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított 

gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.  

 

(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles 

erről az Önkormányzatot értesíteni. 

 

(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését 

megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányossági közgyógyellátás került 

megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.  

 

(9) A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ 

számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon. 

 

(10) Azon kérelmező részére, aki a (9) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettségének nem 

tett eleget, ezen tény megállapításától számított egy éven belül újabb támogatás nem 

állapítható meg. 

 

III. fejezet 

Rendkívüli települési támogatások és köztemetés 

 

10. Rendkívüli települési támogatások 

 

13. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben 

meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt 



 

 

a) annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési 

költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

b) annak a személynek vagy családnak, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani 

vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, elemi kár 

elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása – miatt anyagi 

segítségre szorul vagy 

c) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küld, vagy 

létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül – különösen iskoláztatás, a 

gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartása, a gyermek családba való visszaküldésének elősegítéséhez kapcsolódó 

kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt – anyagi segítségre szorul. 

d) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás 

formájában. 

 

(2) Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat meg. A rendkívüli települési támogatás 

iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti, erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást. 

 

11. Temetési támogatás 

 

14. § (1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak a cecei állandó lakóhellyel 

rendelkező személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott attól 

függetlenül, tartásra kötelezett volt, vagy sem. 

 

(2) A temetési segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 

10 %-a, de elérheti teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy 

családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének közlésére a polgármester tárgyév 

január 31-ig megkeresi a temetkezési szolgáltatásokat nyújtó helyi vállalkozást. A 

temetkezési vállalkozó által közölt összeg alapján a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

összegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

 

(4) A temetési segély iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell: 

a) az eltemetés költségeit tartalmazó eredeti számlákat, amelyeket a  kérelmező, 

vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére állítottak ki, 

b) a halotti anyakönyvi kivonatot. 

 

 (5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset időpontját követő 30 napon belül lehet    

       előterjeszteni az önkormányzatnál. 

 

(6) Temetési segély nem állapítható meg a Sztv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott 

személynek. 

 

(7) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 4. számú mellékletét képező    

             nyomtatványon kell benyújtani. 

 

 

 

 



 

 

 

12. Eseti támogatás 

 

15. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a 

Cece nagyközségben lakcímmel rendelkező személynek, aki, vagy akinek a családja 

önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került, vagy átmenetileg létfenntartási gondokkal 

küzd.  

 

(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek 

a) a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében 250%-át, és 

b) vagyona nincs.  

 

(3) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.  

 

(4) Az eseti támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot.  

(5) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az eseti támogatás 

összege az adott naptári évben nem haladhatja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, amennyiben a kérelmező 

vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül,  

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a kérelmező 

vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban.  

(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon 

rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 90 napon belül 

ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra eseti támogatás nem 

állapítható meg.  

(7) A polgármester az eseti támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást 

alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  

(8) Az eseti támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 5 napon belül az Önkormányzat 

gondoskodik.  

13. Szociális tűzifa támogatás 

 

16. § (1) Kérelemre egyedi elbírálás alapján, térítésmentesen, természetbeni juttatásként 

szociális tűzifa támogatás állapítható meg azon szociálisan rászorult személyek részére, ahol 

az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg  

a) a családos esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

b) egyedül élő esetén annak 120 %-át, továbbá 

2014/2015-ös fűtési időszakban szociális tűzifa támogatásban nem részesült. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a család jövedelméről szóló igazolást. 

 

(3) Az indokolással ellátott kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. A kérelem elbírálásának határideje tárgyév március 15. 

 

(4) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi 

körülményeket kiemelten kell kezelni, előnyben kell részesíteni:  

a) 3 vagy több gyermeket nevelő személy, 

b) gyermekét egyedül nevelő személy, 

c) egy vagy két gyermeket nevelő személy, 

d) egyedül élő nyugdíjas, 



 

 

e) nyugdíjas házaspár. 

 

(5) Szociális tűzifa támogatás fűtési időszakonként egy alkalommal, a rendelkezésre álló 

tűzifa mennyiség erejéig állapítható meg. 

 

(6) Szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban lévő háztartások számától. Amennyiben a lakásra már a fűtési 

időszakban szociális tűzifa támogatásban részesült egy lakója nem jogosult szociális tűzifa 

támogatásra a kérelmező. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 

jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ezen feltétel teljesülése érdekében 

környezettanulmányt kell készíteni. 

 

(7) A szociális tűzifa támogatás jogosultanként 0,5 m3 mennyiségben nyújtható. 

 

(8) A megállapított szociális tűzifa támogatást megállapítását követő 15 napon belül kell a 

jogosult rendelkezésére bocsátani. 

 

14. Mezőgazdasági terménysegély 

 

17. § (1) A Startmunka program keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből 

azon személy részesíthető, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja 

meg  

a) a családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

b) egyedül élő esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

 

(2) Egy alkalommal minimum 5 kg vegyes terményekből összeállított csomagban nyújtható 

terménysegély, melynek értéke nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 10 %-ánál. 

 

(3) A mezőgazdasági terménysegély szociális ellátást biztosító intézmény részére is átadható, 

azzal, hogy ezen intézmény tételes átadás-átvételi jegyzéket készít a segélyből részesült 

rászorulókkal. 

15. Köztemetés 

 

18. § (1) A köztemetéssel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a 

polgármesterre ruházza át. 

 

(2) A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben az eltemettetésre köteles személyt, a 

terhére megállapítható köztemetés költségeinek megfizetése alól részben vagy egészben 

mentesítheti. 

 

(3) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-át, egyedül élő 

esetén a nyugdíjminimum 120 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a 

családtagjainak nincs, továbbá az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve 

az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. 

 

(4) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhető hozzátartozók esetén a (2)-(3) bekezdésben 

meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni. 

 



 

 

(5) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi, az eltemettetésre 

köteles személyt csak a köztemetés és a hagyatéki vagyon különbsége közötti összeg 

tekintetében lehet a (3) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén mentesíteni. 

 

IV. Fejezet 

 

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 

 

19. § (1) A lakásfenntartási támogatásra jogosult személy a 10. §-ban foglaltakon túl a 

jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és 

annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan 

állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 

biztosítására az alábbiak szerint: 

a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban köteles a hulladék gyűjtésére 

alkalmas szeméttároló edényt elhelyezni és azt rendeltetésszerűen használni, 

b) a hulladéktárolásra rendszeresített, a kommunális szilárd hulladék szállítására 

szerződött edényzet űrtartalmának kétszeresét meghaladó mennyiségű háztartási hulladék sem 

az udvaron, sem a kertben, sem a ház kerítésén kívüli közterületen sem szétszórt, sem 

felhalmozott állapotban nem lehet 24 órát meghaladó időtartamban, 

c) az ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendeltetésszerű használatának megfelelő állapotban 

tartása, művelése (fűnyírás, konyhakert-művelés, gyomtalanítás), 

d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 

melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és 

gyommentesítése, a járda rendszeres takarítása a lehullott növényi részektől, a felgyülemlett 

csapadékvíztől és télen a hó- és síkosság-mentesítés rendszeres elvégzése,  

e) az ingatlan területén a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, 

rendezetten történjen, 

f) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatának, törmelékeinek rendszeres 

összetakarítása, valamint eltávolítása, 

g) annak biztosítása, hogy a ház előtt lévő lágy- és fásszárú növények, cserjék ne 

akadályozzák a forgalmat, valamint az úttestre való kilátást, 

h)   a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely álljon rendelkezésre, melynek 

folyamatos tisztántartásáról kell gondoskodni, 

i) a ház előtti csapadékvíz elvezető árok és áteresz legyen tiszta, gyommentes, abban 

folyamatosan biztosítva legyen a csapadékvíz akadálytalan továbbhaladása, 

j) a lakott lakás vagy lakóház rendezettsége akkor biztosított, ha 

ja) a helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a falazat, a burkolatok, berendezési és 

felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek, 

jb) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntarthatóságáról 

a kérelmező vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a 

szakértelmet, speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját 

maga elvégzi,  

k) a higiénikus állapot érdekében az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar 

rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. 

 

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 

követően is fenntartani. 

 

 

 



 

 

V. Fejezet 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

16. Szociális alapszolgáltatások  

 

20.§ (1) Cece településen a szociálisan rászorultak részére igénybe vehető szociális 

alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) nappali ellátás. 

(2) Cece Község Önkormányzata az (1) bekezdésben foglalt szociális alapszolgáltatásokat a 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás fenntartásában működő „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) útján látja el.  

  

17. Étkeztetés 

 

21.§ (1) A szociálisan rászorult személy egészségi állapotát, fogyatékosságát, pszichiátriai 

betegségét, szenvedélybetegségét háziorvos vagy szakorvos igazolja.  

 

22.§ Az étkeztetés igénybevételének formái: 

a) igénylő általi elszállítás, 

b) házhozszállítás, 

c) Intézményben történő elfogyasztás.  

 

 

18. Térítési díjak 

 

23. § Az étkeztetésért, házi segítségnyújtásért, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért és 

nappali ellátásért fizetendő térítési díjat Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodása alapján Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja 

meg a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.  

 

19.  Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

24.§ Az Önkormányzat az Szt. 63. § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtást, és az Szt. 

65. § (1) bekezdése szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a „Háló” Dél-Mezőföldi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül látja el. 

 

19. Családsegítés 

 

25. § Az Önkormányzat az Szt. 64. § (1) bekezdése szerinti családsegítést a „Háló” Dél-

Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül látja el. 

 

20. Nappali ellátás 

 

26. § Az Önkormányzat az Szt. 65/F. § szerinti nappali ellátást a „Háló” Dél-Mezőföldi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül látja el. 



 

 

 

VII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

21. Hatályba léptető rendelkezések 

 

27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell 

alkalmazni. 

 

(3) Az a személy, aki a rendelet hatályba lépését követően, a 2015. február 28. napján 

hatályos Szt. alapján lakásfenntartási támogatásban részesül, a települési lakásfenntartási 

támogatásra első ízben a lakásfenntartási támogatás megszűntését követően szerezhet 

jogosultságot. 

 

(4) E rendelet alkalmazásában a 2015. március 1-je előtt megállapított lakásfenntartási 

támogatást települési lakásfenntartási támogatásnak, az önkormányzati segélyt rendkívüli 

települési támogatásnak kell tekinteni. 

 

28.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.  

 

 

    

   Fazekas Gábor     dr. Marinka Nikolett 

      polgármester      aljegyző 

 

 

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

Cece, 2015. július 09. 

 

           dr. Marinka Nikolett 

                                                                                                  aljegyző



 

 

4. melléklet a 9/2015. (VII.09.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

 

temetési segély megállapításához 

Kérelmező adatai: 

 

Név:  

Leánykori név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Lakóhely:  

Tartózkodási hely:  

Egyedülálló: igen nem 

 

Családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege: Ft/hó 

 

Az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott-e: igen nem 

 

Az elhunyt személy adatai: 

 

Név:  

Leánykori név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Lakóhelye az elhalálozás időpontjában:  

 

A halál helye, időpontja:  

 

Az igénylő tartási / öröklési szerződést kötött-e az elhunyt személlyel: igen nem 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

 

Az eltemetés költségeit tartalmazó eredeti számlákat, 

Halotti anyakönyvi kivonatot, 

Jövedelemnyilatkozatot az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjainak az egy 

főre jutó havi jövedelméről 

 

Cece, 20……….év …………………hó ……..nap 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

……………………………… 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 



 

 

5. melléklet a 9/2015. (VII.09.) önkormányzati rendelethez 

 

Helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 

 

Albert Tibor egyéni vállalkozó (székhelye: 7013 Cece, Árpád utca 4.) 

 

A legolcsóbb temetés összege 135.000 Ft azaz százharmincötezer forint. 

 


