
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.29.) önkormányzati 
rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018. (IV.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) 
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdése, az 58/B. § (2) bekezdésében, és 
a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 
 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet bevezető 
része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés 
e szerint, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormány rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 
szóló 307/2021. (VI.05.) kormány rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott 
feladat- és hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45 § (1) 
bekezdésében, a 48. § (4) bekezdése, az 58/B. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
” 
 

2. § 
 
(1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
iránti eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történik. A kérelem-nyomtatványok a 
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalban vehetők át, vagy elektronikusan az Önkormányzati 
Hivatali Portál internetes oldalán lehet elérni. A kérelmet a szükséges mellékletekkel a 
Hivatalhoz személyesen, postai úton vagy az elektronikus ügyintézést biztosító információs 
rendszeren keresztül lehet előterjeszteni. Elektronikus levélcímről kérelmek benyújtására nincs 
lehetőség.” 
 
(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-
a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2a) E rendelet szerint nyújtott településülési támogatások felhasználásának jogszerűségét a 
hivatal szociális ügyintézője környezettanulmány készítésével, vagy a pénzbeli támogatás 
felhasználásáról szóló bizonylat, dokumentum bekérésével ellenőrizheti.” 
 



(3) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A rendszeres pénzbeli támogatás kifizetésére minden hónap 5. napjáig az Önkormányzat 
házipénztárának nyitvatartási rendje szerint, a rendkívüli települési támogatás kifizetésére a 
támogatás odaítélését követően haladéktalanul kerül sor az Önkormányzat házipénztárából. A 
nem rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatások kifizetésének időpontjáról a 
támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.” 
 

3. § 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az ápolási települési támogatás rendszeres havi összege a mindenkori éves költségvetésről 
szóló törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a.” 
 

4. § 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A 75 év feletti piliscsévi lakóhellyel rendelkező személyek részére éve a mindenkori éves 
költségvetésben biztosított keret terhére évente egyszeri 10 000,- Ft összegű települési 
támogatás  állapítható meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 1500 %-át.   
(2) A SZEKB a piliscsévi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyek részére, a 
piliscsévi általános iskolában tanuló gyermeke után, kérelemre gyermekenként maximum 
5.000,- Ft összegű beiskolázási települési támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
összegének 1500%-át. A támogatás annak a kérelmezőnek is megállapítható, ahol az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-t. A támogatási kérelem 
benyújtásának határideje: minden év július 30. 
(3) A SZEKB a piliscsévi lakóhellyel és középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező diák 
részére évente egy alkalommal, maximum 5.000,- Ft összegű utazási települési támogatást 
állapíthat meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 1500 %-át. 
(4) A SZEKB a piliscsévi lakóhellyel rendelkező személy részére, élelmiszer költségeinek 
viseléséhez évente egy alkalommal,  maximum 5.000,- Ft összegű települési támogatást 
állapíthat meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 1500 %-át.” 
 

5. § 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 10. § (2) 
és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(2) A polgármester annak a családnak, aki életvitelszerűen Piliscséven él, és legalább az egyik 
szülő állandó piliscsévi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, harmadik, vagy további gyermek 
születése esetén a védőnő tájékoztatása alapján, 10.000,- Ft települési támogatást állapít meg, 



amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 1500 %-át. 
(3) A polgármester gyermek születése esetén, azt a családot, aki életvitelszerűen Piliscséven él, 
és amelyben legalább az egyik szülő állandó piliscsévi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
egyszeri 20.000,- Ft összegű települési támogatásban részesíti, amennyiben a kérelmező 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 1500 %-
át.” 
 

6. § 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 11. §-a a 
következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
szóbeli, vagy írásbeli kérelmet a Hivatal szociális ügyintézőjénél is elő lehet terjeszteni, 
ügyfélfogadási időben. ” 
 

7. § 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 13. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2)  A polgármester mérlegelési jogkörében a pénzbeli települési támogatást természetbeni 
támogatásként állapíthatja meg, amennyiben feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatást a 
szociálisan rászoruló életviteléből, szenvedélybetegségéből adódóan nem a támogatás célja 
szerint használná fel.” 
 

8. § 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 14. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 
9. § 

 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

10. § 
 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2018(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 2. melléklet lép. 
 

11. § 
 
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 



1. melléklet a …/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 
 
„a 3/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról” 
 

KÉRELEM 
Települési támogatás megállapításhoz 

 
A kérelmezőre vonatkozó adatok: 
Neve: ……………………………………………………….…………………………………... 
Születési neve: …………………………………………………………………......................... 
Anyja neve: …………………………………………………………………………...…........... 
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………. 
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………. 
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………….......... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: __ __ __-__ __ __-__ __ __ 
Állampolgárság: ………………………………………………….. 
 
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
o EU kék kártyával rendelkező, vagy 
o bevándorolt/letelepedett, vagy 
o menekült/oltalmazott/hontalan. 
 
Kérelmezett támogatásfajta (aláhúzandó): 
a) rendkívüli települési támogatás 
b) temetési támogatás 
c) lakhatás költségeinek támogatása 
d) szociális célú tűzifa támogatás 
e) gyógyszertámogatás 
f) kórházi ápolás 
g) 75 év feletti támogatás 
h) beiskolázási támogatás 
i) gyermek születés támogatása 
j) élelmiszer költségeinek támogatása 
k) utazási támogatás 
 
Kérelem indoka: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Amennyiben temetés miatt igényli a támogatást, 
Az eltemetett hozzátartozó neve:…………………………………… 
Rokoni kapcsolat:…………………………………………………… 
A haláleset ideje:……………………………………………………. 
A temetés költségei:………………………………………………… 
A KÉRELMEZŐ HAVI JÖVEDELME: ……………………………. FT/HÓ 
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 
Név: Szül. hely, idő: Rokoni kapcsolat: Foglalkozás: Havi jövedelem:                     



Egyéb jövedelmek: 
Gyermektartásdíj:………………………………………………….…..Ft 
Családi pótlék:…………………………………………………………Ft 
Önkormányzati egyéb rendszeres támogatás:…………………………Ft 
 
Együtt élők összes jövedelme:…………………………Ft (ügyintéző tölti ki) 
Egy főre jutó jövedelem:……………………………….Ft(ügyintéző tölti ki) 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 
és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhető. 
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a 
jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. 
 
Dátum: Piliscsév, „……..”.”………”………..”. 

 
 
 
………………………………….. 

                                                                                       Kérelmező 
 
 
A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, az eredeti temetési 
számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást, háziorvos 
által kimutatott, patika által beárazott gyógyszerköltséget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet a …../2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 
 
„a 3/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosításáról” 
 

KÉRELEM 

Ápolási települési támogatás megállapításhoz 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………….…………….. 

Kérelmező születési neve: …………………………………………………………………..... 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………...….... 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………………….. 

Lakóhely: …………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………..... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: __ __ __-__ __ __-__ __ __ 

Állampolgárság: ………………………………………………….. 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
 EU kék kártyával rendelkező, vagy 
 bevándorolt/letelepedett, vagy 
 menekült/oltalmazott/hontalan. 

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ……………………………….. 

Folyószámla száma: (csak akkor, ha a támogatás kifizetését folyószámlára kéri.) 

………………………….…………………………………………………. 

Telefonszáma: ……………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy keresőtevékenységet  

a) nem folytatok, 

b) napi négy órában folytatok, 

c) otthonomban folytatok.(a megfelelő aláhúzandó) 

A kérelmező havi jövedelme:……………………………. Ft/hó 

Az ápolási tevékenységet  

a) lakóhelyemen/tartózkodási helyemen 

b) az ápolt lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem. (a megfelelő aláhúzandó) 



A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

Név: Szül. idő: Rokoni kapcsolat: Foglalkozás: Havi jövedelem: 

     

     

     

     

 

Egyéb jövedelmek:  

Gyermektartásdíj:………………………………………………….…..Ft 

Családi pótlék:…………………………………………………………Ft 

Önkormányzati egyéb rendszeres támogatás:…………………………Ft 

 

 

             Együtt élők összes jövedelme:…………………………Ft (ügyintéző tölti ki) 

             Egy főre jutó jövedelem:……………………………….Ft(ügyintéző tölti ki) 

 

 

Az ápolt neve:………………………………………………………………….…………….. 

Születési neve:……………………………………………………………………..... 

Anyja neve:………………………………………………………………………………...….... 

Születési helye, ideje (év, hó, nap):…………………………………………………………….. 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………..... 

Társadalom biztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __ 

Nyilatkozat  

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat, az ápolási települési támogatás 
kérelmező hozzátartozóm végezze.  

      ………………………………………………….. 

Ápolt személy aláírása 

 



 

Nyilatkozat  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 
és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhető. 

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a 
jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják. 

Dátum: Piliscsév, „………..”……………”……” 

 

………………………………………………………… 

Ápolást végző személy aláírása  

 

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, a háziorvos 
igazolását.  

 

 

 
 
 
 
 


