EGYSÉGES SZERKEZET
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetben a 29/2019. (XII.2.), az 1/2019 (II.2.), a 9/2018. (II.26.), a 33/2016.
(XII.7.), a 6/2016. (II.29.), a 32/2015. (X.5.) és a 13/2015. (VI.3.) önkormányzati
rendeletekkel.)

Budakeszi
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Törvény) 1. § (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 26. §, 32. § (1) bekezdés
b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében,
48. § (4) bekezdésben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontjában, valamint 23. § (5) meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a Törvény által meghatározott pénzbeli és természetbeni
juttatások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások
igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről és igénybevételük módjáról.
(2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális
ellátásokra vonatkozó jogszabályokat.
Az ellátások biztosításának feltétele az egyének önmagukért és családjukért viselt
felelősségén túlmenően közreműködés a szociális helyzetük tartós jobbításában. Az
ellátások biztosítására kérelmező családja, illetve házastársa, élettársa szociális
helyzetének,
jövedelmi
és
vagyoni
viszonyainak,
életkörülményeinek,
rászorultságának egységben történő vizsgálata alapján kerül sor.
Az ellátások igénybevétele önkéntes és a – a Törvény 45. § (5) bekezdésben foglaltak
kivételével- a közigazgatási hatósági eljárás kizárólag az ügyfél kezdeményezésére
indul.
Az ellátásokat a jogosult helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan a természetben
nyújtott ellátások elsődlegessége mellett kell nyújtani.
Az ellátások – a kamatmentes kölcsön kivételével - vissza nem térítendő ellátásnak
minősülnek.
(3) E rendelet hatálya a Törvény 3. § és Gyvt. 4. § (1) bekezdésében foglalt személyekre
terjed ki.
(4) A kérelmet – ha a Törvény másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört
gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha
a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási
hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.
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2. A hatáskör gyakorlásának szabályai
2. §1
(1) A képviselő-testület e rendeletben megállapított valamennyi szociális igazgatási
feladatból adódó hatáskört a jegyzőre ruházza át.
(2) A jegyző határozata elleni fellebbezést a Képviselő-testület bírálja el.

II. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
3. Az ellátások formái
3. §
(1) Az önkormányzat azoknak a személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,
e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.
(2)2 Az önkormányzat e rendeletben meghatározott feltételek szerint
a) gondoskodik az elhunyt személy köztemetéséről,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást
c) lakhatatlanná vált lakóingatlan esetén nyújtott rendszeres albérleti
települési támogatást
d) ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást
e) adósságkezelési rendszeres települési támogatást
f) rendkívüli települési támogatást
g) kamatmentes kölcsönt
h) átmeneti (krízis) segélyt
i) babaköszöntő csomagot/utalványt
állapít meg.
(3) Az alábbi pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás
formájában is nyújthatók:
a) rendkívüli települési támogatás
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
c) adósságkezelési rendszeres települési támogatás.
4. Köztemetés
4. §
(1) Az Önkormányzat gondoskodik a helyben szokásos legolcsóbb temetés
igénybevételével az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a Törvény
48. § -ban foglaltak szerint.
(2) A köztemetés költségének megtérítése alól az eltemettetésre köteles személyt az
Önkormányzat akkor mentesíti, ha nem rendelkezik a Törvény 4.§ (1) bekezdés b)
pontban meghatározott vagyon feletti vagyonnal.

Módosította a 29/2019. (XII.2.) ör. 2. § (1). Hatályos 2019. december 3. napjától.
Módosította a 27/2018. (X. 8.) ör. 1. §. Hatályos 2018. október 9. napjától. A rendelkezést 2018.
január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 32/2015. (X.5.) ör. 1. §. Hatályos 2015. október 6. napjától.
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5. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
5. §
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló,
Budakeszin lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére az általa
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Az Önkormányzat a lakás villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás
költségeihez, a közös költséghez lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési
támogatást nyújt.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást elsősorban
természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon
rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában (Törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján) az egy főre eső
havi jövedelem (Törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja) nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona. A vagyon kiszámításának az alapja a Törvény 4. § (1) bekezdés b)-bb)
pontja alapján történik.
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást az Önkormányzat egy
évre állapítja meg 2500,-Ft/hó összegben.
(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelmet e célra
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(6) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakóhelyén (támogatásban érintett
lakcímen) életvitelszerűen tartózkodó személyeknek a kérelem beadást megelőző
hónap összes nettó jövedelméről szóló igazolást, a Szolgáltató igazolását és a
formanyomtatvány mellékletében lévő vagyonnyilatkozatot is.
(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást a Szolgáltató számláján
szereplő személy veheti igénybe.
(8) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelemben
megjelölt háztartásban (lakóhelyben) tartózkodás jogcímét igazolni kell.
(9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult köteles a
lakókörnyezetét rendezetten tartani, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház,
vagy ház és annak udvara, kertje, kerítéssel határolt területe, a járda tisztán tartásáról
gondoskodni, az ingatlan állapotát és rendeltetésszerű használhatóságát valamint
higiénikus állapotát biztosítani.
A fenti kötelezettség nem teljesítése esetén a jogosultat fel kell szólítani a
lakókörnyezetének 5 napon belül történő rendbetételére.
Ha a jogosult a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani
vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni a határozat meghozatalát követő
hónap első napjától.
(10) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
(11) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesülő személy
lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult
meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes
összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(12) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti
kérelmet a polgármester a (9) bekezdés szerinti okból elutasítja, ugyanazon lakásra
vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül a háztartás egy
tagja sem nyújthat be ez irányú kérelmet.
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(13) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kerül megállapításra.
5/A. §3
Lakhatatlanná vált lakóingatlan esetén nyújtott rendszeres albérleti települési
támogatás
(1) Lakhatatlanná vált lakóingatlan esetén nyújtott rendszeres albérleti települési
támogatás keretében támogatás nyújtható azoknak a Budakeszin bejelentett
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező személynek, illetve családnak, akinek
lakhatása elemi kár, családfenntartó halála, lakóingatlan árverezése, illetve balesetből
eredő munkaképtelenség miatt kilakoltatás okán váratlanul és visszavonhatatlanul
megszűnik.
(2) Lakóingatlan lakhatatlanná válása esetén a támogatás annak a családnak adható,
aa) ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 220%-át, vagy
ab) egyedülálló, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
240%-át;
b) lakhatásra alkalmas ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, és
c) nyilatkozik arról, hogy más módon nem tudja megoldani a lakhatást, más tartásra
köteles hozzátartozóra nem számíthat.
(3) Amennyiben a kérelmező munkanélküli, albérleti támogatás akkor állapítható meg,
ha a Munkaügyi Központban nyilvántartásba vetette magát és rendszeresen
együttműködik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal.
(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezővel életvitelszerűen együtt élő személyeknek
a kérelem beadását megelőző hónap összes nettó jövedelméről szóló igazolást, és a
vagyonnyilatkozatot is be kell nyújtani. A kérelemhez csatolni kell továbbá az írásbeli
albérleti szerződést is, valamint be kell mutatni a támogatással érintett ingatlan címére
szóló lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
(5)4 A támogatás összege legfeljebb havi 50.000.- Ft.
(6) A támogatás a családban csak egy személy részére állapítható meg.
(7)5 A támogatást az Önkormányzat 6 hónapra állapítja meg. Rendkívüli esetben egy
alkalommal újabb 6 hónapra hosszabbítható meg a támogatás.
(8) A támogatás folyósítását meg kell szüntetni a támogatásban részesülő személy
halálát követő hónaptól.
(9) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra.
6. Ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
6. §
(1) Ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást állapít meg az
Önkormányzat annak a hozzátartozónak (Ptk. 8:1. § (1) és (2) bekezdés), aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Az ápolási
tevékenységet végző ápolónak és az ápolásra szoruló személynek bejelentett
Budakeszi lakóhellyel kell rendelkeznie. Ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési
támogatás annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem (Törvény 4. §
(1) bekezdés a) pontja) nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének

Az új ponttal kiegészítette a 32/2015. (X.5.) ör. 2. §. Hatályos 2015. október 6. napjától.
Módosította a 33/2016. (XII.7.) ör. 1. §. Hatályos 2016. december 8. napjától.
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280 %-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500,-Ft)
330 %-át.
(2) Az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást az Önkormányzat egy
évre állapítja meg 28.500,-Ft/hó összegben.
(3) Az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelmet e célra
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell a családnak a kérelem beadást megelőző hónap összes
nettó jövedelméről az igazolását, formanyomtatvány mellékletében lévő háziorvosi
igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg, szakorvos szakvéleményét arra
vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul, és a
formanyomtatvány mellékletében lévő vagyonnyilatkozatot is.
(5) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való
jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást
végző személy számára állapítható meg ápolási díj.
(6) Az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás esetén tartósan beteg az
a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást,
gondozást igényel.
(7) Nem jogosult az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra a
hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban,
b) 6
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja.
(8) Az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra való jogosultságot meg
kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(9) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy
több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási,
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés
körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának
megelőzéséről.
(10) Bármilyen változás vagy az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását
a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes
összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(11) Az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása
napjától kerül megállapításra.
7. Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás
7. §
(1) Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, Budakeszin lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére állapítható meg:
6
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a) akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és nem haladja meg a
háromszázezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok
valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj (28.500,-Ft) mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében
annak 350 %-át, és
c)7 aki vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének (összes adósság 25%-a) megfizetését,
továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül az általa lakott ingatlan
lakhatási költségeinek körébe tartozó közüzemi díjtartozás vezetékes gáz-, áram-, vízés csatornahasználati díjtartozás, közös költség hátralék.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizenkét hónap.
(4) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
a) adósságkezelési tanácsadásban, és
b) adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatásban
részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.
(6) Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás mértéke nem
haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege
legfeljebb kétszázhuszonötezer forint lehet. A támogatás havi részletekben nyújtott
támogatás.
(7) Az adósságkezelés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.
(8) Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesülő
személy havonta köteles az Önkormányzat felé bemutatni az önrész befizetését
igazoló dokumentumot.
(9) Az Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás tovább nem
folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig
nem tesz eleget.
(10) Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás (9)
bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül
ismételten nem állapítható meg.
(11) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezeléshez kapcsolódó
rendszeres települési támogatás lezárásától - ide nem értve az (9) bekezdés szerinti
megszüntetést - számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési
szolgáltatásban.
(12) Az adósságkezelési tanácsadást a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi.
(13) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadás keretében
a tanácsadó útján:
a) életvezetési tanácsadást nyújt, melynek része a személyre szabott
adósságkezelési tanácsadás,
b) tudatos fogyasztói magatartásminták elsajátításában segítséget nyújt,
c) háztartási napló vezetéséhez segítséget nyújt, megtervezi a háztartás
költségvetését, melyet időszakonként ellenőriz,
7
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d) eladósodás okainak felderítése, az okok megszüntetése és olyan életvezetési
stratégia felépítése, melynek mentén megelőzhető a hátralékossá válás,
e) az érintettek részére szórólapok, tájékoztató füzetek készítése.
(14) Az adósságkezelési tanácsadás egyéni vagy csoportos formában történik.
(15) Az együttműködésről a tanácsadó és az adósságkezelésben részesülő
megállapodást köt.
(16) Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesülő
jogosult a szolgáltatás iránti kérelme benyújtásától számított 8 napon belül
adósságkezelési tanácsadásban köteles részt venni.
(17) Adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás időtartama alatt
az adósnak együtt kell működnie a tanácsadóval. Az együttműködés időtartama
megegyezik részére meghatározott adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres
települési támogatás időtartamával, melyet a megállapodásban kell rögzíteni.
Az együttműködés során az adós köteles:
− hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
− közreműködni az anyagi helyzetének és életkörülményeinek tisztázásában,
− havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és
tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
− a megállapodásban foglaltak szerinti befizetések igazolását bemutatni,
− a körülményeiben, lakcímében bekövetkezett változást haladéktalanul
bejelenteni.
(18) A tanácsadó közreműködik az adósságkövetelés jogosultja és az adós között
kötendő megállapodás előkészítésében.
(19) A tanácsadó nyilvántartást vezet az adós és az adósságkövetelés jogosultja közötti
megállapodásról és az abban foglaltak teljesítéséről.
(20) A tanácsadó amennyiben észleli, és bizonyítást nyer, hogy az adós a
kötelezettségek közül bármelyiknek nem tesz eleget, úgy erről a tényről haladéktalanul,
írásban értesíti az Önkormányzatot.
(21) Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatásra irányuló
kérelmet az erre irányuló formanyomtatványon kell benyújtani.
(22) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezővel életvitelszerűen együtt tartózkodó
személyeknek a kérelem beadást megelőző hónap összes nettó jövedelméről szóló
igazolást, a Szolgáltató igazolását a fennálló tartozásról, és a formanyomtatvány
mellékletében lévő vagyonnyilatkozatot is.
(23) Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatást a Szolgáltató
számláján szereplő személy veheti igénybe.
(24) Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti
kérelemben megjelölt háztartásban (lakóhelyben) tartózkodás jogcímét igazolni kell.
(25) Az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kérheti. Az adósnak a
megállapodás szerint a vállalt önrészt a megállapító határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül kell befizetni és a befizetésről szóló igazolását 8 napon belül
be kell mutatni a tanácsadónak. Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres
települési támogatás önkormányzat által fizetett összege csak az önrész befizetésének
igazolása után folyósítható.
(26)8 A tanácsadó a megállapodást, valamint az adósnak az elbíráláshoz szükséges
valamennyi ügyiratát 3 munkanapon belül megküldi az Önkormányzatnak, melynek
alapján a jegyző az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatásra
való jogosultságot megállapító határozatban dönt a támogatás megítéléséről.

8
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(27) Az adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra.
8. Rendkívüli települési támogatás
8. §
(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, illetve
családoknak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek.
(2) Rendkívüli települési támogatás annak a családnak adható,
a) ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 220%-át,
b) egyedülálló, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
240%-át,
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén
benyújtott kérelem esetén: az eltemettető családban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 280%-át,
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén
benyújtott kérelem esetén: amennyiben az eltemettető egyedülálló, esetében az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 350%-át.
(3)9 A jegyző különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatást
állapíthat meg azon személyeknek, akiknél olyan élethelyzet állt elő, ami a
létfenntartást súlyosan veszélyezteti.
(4)10 Rendkívüli települési támogatás igényelhető, az (1) bekezdésben megjelölt
jövedelemhatárok figyelembe vételével:
a) betegséghez,
b) halálesethez,
c) elemi kár elhárításához,
d) a válsághelyeztben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
e) iskoláztatáshoz,
f) a gyermek fogadásához, melyet a 8/A. § szabályoz születési települési
támogatás címmel
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez,
i) a gyermek hátrányos helyzete miatt,
j) adott év október 1. napjától következő év február 28. napjáig tüzelőfa
vásárlására.
11
(5) Rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetésének okán
állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott (akinek a
nevére szól a temetési számla) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja
létfenntartását veszélyezteti. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet
kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál (12.400.- Ft.),
de elérheti annak teljes összegét, (124.460.- Ft). A temetési költségek finanszírozása
érdekében rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek,
aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
Módosította a 29/2019. (XII.2.) ör. 2. § (3). Hatályos 2019. december 3. napjától.
Módosította az 1/2019. (II.1.) ör. 1. § (1). Hatályos 2019. február 2. napjától.
11
Módosította az 1/2019. (II.1.) ör. 1. § (2). Hatályos 2019. február 2. napjától.
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(6) Rendkívüli települési támogatás alkalmanként nyújtható. Rendkívüli települési
támogatás iránti kérelem - kivéve létfenntartását súlyosan veszélyeztető élethelyzet – a
támogatás átvételétől számított 3 hónapon belül nem nyújtható be újra.
(7) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak a személynek, aki nem
rendelkezik kilenc hónapja Budakeszi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel.
(8) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak a személynek, aki az
Önkormányzat által felajánlott közfoglalkoztatást nem fogadja el, és nem vesz részt
benne.
(9) 12 Az éves szinten meghatározott keretösszegbe nem számítható bele a haláleset
miatt, elemi kár miatt, a tüzifára megállapított rendkívüli települési támogatás és a
születési települési támogatás összege.
Tüzifára és haláleset miatt megállapított rendkívüli települési támogatás adott évben
csak egyszer igényelhető.
Tűzifára és a haláleset miatt igényelt rendkívüli települési támogatás az előző
rendkívüli települési támogatás megállapításától 3 hónapon belül is benyújtható.
(10) Rendkívüli települési támogatás – kivéve a halálesethez és a tüzelőfa vásárlásához
kapcsolódó támogatást - annak a személynek állapítható meg, aki a Munkaügyi
Központba nyilvántartásba vetette magát és rendszeresen együttműködik a HÍD
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. Rendkívüli települési támogatás Erzsébet
utalvány formájában is adható, melyet a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat is
javasolhat.
(11) Az rendkívüli települési támogatás összege, adott évben családonként nem
haladhatja meg:
a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. (85.500,-Ft)
b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. (71.250,Ft)
c) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
400%-át. (114.000,-Ft)
d) gyermekes családok esetében, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át.
(99.750,-Ft).
8/A. § Születési települési támogatás13
(1) Születési települési támogatás nyújtható gyermekenként egyszeri alkalommal
azoknak a személyeknek, illetve családoknak, akiknek gyermeke született és
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek.
(2) Születési települési támogatás annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
370%-át. (105.450.- Ft) A szülők jövedelmi viszonyait, szociális helyzetét e rendelet
1.§ (2) bekezdés alapján vizsgálni kell.
(3) Születési települési támogatás a gyermek megszületését követő 3 hónapon belül
nyújtható. A kérelmet a megszületett gyermek után csak egy alkalommal lehet kérni.
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek
lakcímkártyáját.
(4) Nem állapítható meg születési települési támogatás annak a szülőnek, aki nem
rendelkezik kilenc hónapja Budakeszi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel.
(5) A születési települési támogatás összege újszülött gyermekenként 25.000.- Ft.

12
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Módosította az 1/2019. (II.1.) ör. 1. § (3). Hatályos 2019. február 2. napjától.
Az új ponttal kiegészítette az 1/2019. (II.1.) ör. 1. § (3). Hatályos 2019. február 2. napjától.
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(6) A hat hónapos korára Budakeszi bejelentett lakóhellyel rendelkező örökbefogadott
gyermek után a törvényes képviselő is jogosult a kérelem benyújtására.
9. Kamatmentes kölcsön
9. §
(1) Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtható a rendkívüli települési
támogatás annak a Budakeszin lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, de nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át és
a) létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került és
b) a visszafizetés garanciái biztosítottak és
c) a kérelmező az Önkormányzattal kölcsönszerződést köt.
A b) pontban meghatározott feltétel, a visszafizetés garanciái biztosítottak, abban az
esetben, ha a kölcsönt igénylő rendszeres, igazolt jövedelemmel rendelkezik.
A polgármester a döntés előtt konzultál a HÍD Családsegítő Szolgálat munkatársával
és az Igazgatási Osztály szociális ügyintézőjével.
(2) A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a 80.000,-Ft-ot.
(3) Aki a kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét
önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak a polgármester legfeljebb 6 hónap
időtartamra engedélyezheti a törlesztés szüneteltetését.
(4) A kamatmenetes kölcsön visszafizetésének kezdő napja a kölcsönszerződés
megkötését követő hónap 10. napja.
(5) A kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb 12 hónap időtartamra adható.
(6) A befizetéseket az Önkormányzat tartja nyilván, melynek elmaradása esetén
azonnal jelez az ügyintéző felé.
(7) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön annak a jogosultnak, aki a korábbi
kölcsöntörlesztésének neki felróható okból nem a szerződésben foglaltak szerint tett
eleget, illetve a korábban folyósított kölcsön visszafizetésétől két év nem telt el.
(8) Kamatmentes kölcsönben részesülő személy részére rendkívüli települési
támogatás, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás, vagy
adósságkezeléshez kapcsolódó rendszeres települési támogatás nem adható.
(9) A kamatmentes kölcsön egyéb feltételeit a kölcsönszerződés tartalmazza.
(10) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál az e célra meghatározott
formanyomtatványon lehet benyújtani.
10. Átmeneti (krízis) segély
10. §14
(1)15 Krízis segély állapítható meg annak a személynek, aki Budakeszi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve annak a hajléktalan személynek, aki
életvitelszerű tartózkodási helyét Budakeszin jelöli meg és váratlanul olyan
élethelyzetbe került, amely létfenntartását, egészségi állapotát komolyan veszélyezteti.
(2) A krízis segély összege alkalmanként maximum 10.000,- forint, mely a váratlan
élethelyzetre tekintettel, azonnal kifizetendő.
(3) A krízis segély megállapítása során – tekintettel annak váratlan és létfenntartást
veszélyeztető jellegére – nincs szükség a jövedelmi viszonyok hivatalos igazolására. A

14
15

Módosította a 6/2016. (II.29.) ör. 1. §. Hatályos 2016. március 1. napjától.
Módosította a 29/2019. (XII.2.) ör. 2. § (4). Hatályos 2019. december 3. napjától.
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krízis segély iránti kérelmet az e célra meghatározott formanyomtatványon lehet
benyújtani.
10/A.§ Babaköszöntő Csomag/Utalvány16
(1) 2018. 01. 01. napja és 2018. 10. 01. napja között született gyermekek esetén 5.000.Ft/gyermek értékű ajándékutalványban, vagy 2018.10.01. napját követően született
gyermek esetén ajándékcsomagban, vagy utalványban (továbbiakban: babaköszöntő
csomag) részesül azon újszülött, akinek első bejelentett lakóhelye Budakeszi. Az
utalványt vagy csomagot a védőnők viszik ki az újszülöttnek, de lehet kérni, hogy a
polgármester, illetve a Képviselő-testület valamely tagja adja át.
(2) A Polgármester a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján hivatalból
indít eljárást a jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapításához a
Budakeszi Védőnői Szolgálat igazolása szükséges.
(3) A hat hónapos korára Budakeszi bejelentett lakóhellyel rendelkező örökbefogadott
gyermek is jogosult a támogatásra, mely esetben a törvényes képviselő jogosult az
eljárás megindítására.
(4) Az újszülöttek támogatásának megállapításánál a szülők jövedelmi viszonyait,
szociális helyzetét nem kell vizsgálni.
III. FEJEZET
Szociális alapszolgáltatások
11. Támogató szolgáltatás
11. §
(1) A támogató szolgáltatás keretében az Önkormányzat a vele szerződésben álló
szolgáltatón keresztül támogató szolgáltatást biztosít.
(2) A támogató szolgáltatás keretében biztosított a fogyatékos személyek
lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása.
(3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a
súlyosan fogyatékos személy.
IV. FEJEZET
Eljárási rendelkezések
12. §
(1) A Rendeletben szereplő szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet az
Önkormányzathoz kell formanyomtatványon benyújtani.
(2) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
(3) A kérelemben foglaltakat hitelt érdemlő módon bizonyító jövedelemigazolással és
egyéb igazolásokkal kell igazolni. A jövedelemigazolás mellett vagyonnyilatkozatot is
be kell nyújtani.
(4) A szociális ellátások elbírálásához a Polgármesteri Hivatal köteles bekérni a
jogszabályban és ezen rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló
bizonylatokat. A Hivatal az eljárást végzéssel megszünteti, ha az ügyfél kérelmére
indult eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak a - kézhezvételt követő - 8 napon belül
nem tesz eleget.
Az új ponttal kiegészítette a 27/2018 (X.8.) ör. 2. §. Hatályos 2018. október 9. napjától. A rendelkezést
2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
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(5) A Hivatal a szociális ellátások megállapításához évente egy alkalommal
környezettanulmányt végez, amelyről jegyzőkönyvet készít és a kérelmező aláírásával
igazolja a benne leírtakat.
(6) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdésben kért
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a
fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(7)17 A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit a Törvényben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) A Polgármesteri Hivatal megkeresheti az Állami Adóhatóság illetékes
igazgatóságát az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításához figyelembe veendő
személy személyi jövedelemadó alapjának tárgyában.
(9) Ha a jövedelemszámításnál nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe
kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti
Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
(10) A Törvény 3. § (3) bekezdése szerint a személy a kérelméhez csatolja továbbá az
alábbi iratokat:
a) a tartózkodási engedély másolatát
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat (regisztrációs kártya, lakcím igazoló
kártya), így különösen
ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb
bb) jogviszony, illetve önálló vállalkozó tevékenység alapján fennálló
biztosítási jogviszonyról
bc) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fenntartásáról
bd) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként
válik jogosulttá az ellátásra.
(11) A Polgármesteri Hivatal tájékoztatást nyújt a pénzbeli és a természetbeni ellátások
igénybevételi feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról, valamint az
igénybevétel eljárási kérdéseiről.
(12) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, adatok
körülmények megváltozásáról a változástól számított 15 napon belül köteles értesíteni
Budakeszi Polgármesteri Hivatalt.
(13) A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű
ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás.
13. §
(1) A pénzbeli szociális juttatások folyósítása postai úton és átutalással történik a
megállapítást követő 10 napon belül.
(2) Rendkívüli esetben házipénztári kifizetésre is sor kerül, a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán.
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Módosította a 9/2018. (II.26.) ör. 1. §. Hatályos 2018. február 26. napjától.
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14. §
Az önkormányzati rendeletben megállapított szociális juttatások összegét utólag
minden hónap 5-ig kell a Pénzügyi Osztálynak folyósítania a polgármester
határozatának megfelelően.
V. FEJEZET
15. §
(1) Jelen rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
37/2011.(VIII.03.) önkormányzati rendelet.
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
16. §
(1) Azok a személyek, akik 2015. február 28-án méltányossági ápolási díjra jogosultak,
2015. március 1-jétől az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra
válnak jogosulttá.
(2) Az Önkormányzat az ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra való
jogosultságot 2015. március 31-ig felülvizsgálja az e rendeletben meghatározott
feltételek szerint.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

Közzétételi záradék:
E rendeletet 2015. február 27. napján kihirdettem.
dr. Remete Sándor
jegyző
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