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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.), 23/2003. 

(XI.06.), 8/2004. (III.23.), 16/2005. (V.17.), 23/2005.(X.04.), 11/2006.(V.31.), 
15/2006.(VII.27.), 2/2007. (II.19.), 24/2007.(VI.29.), 29/2007.(X.25.), 11/2008.(IV.07.), 

3/2009. (II.27.), 10/2009. (V.29.), 19/2009. (X.30.) és 12/2010. (V.03.), 11/2011. (IV.05.), 
16/2011. (IX.05.),20/2011. (X.05.), 4/2012. (II.28.), 13/2012. (III.29.) és 9/2013. (III.29.) 

számú rendeletekkel) 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. Törvény 44/A § (1) bekezdésének e.) pontjában, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. 16. §. (1) bekezdésében, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a  következőket rendeli el:2 

 
A rendelet célja 

1.§3 
 

E rendelet célja, hogy  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény ( továbbiakban Sztv.)4 által meghatározott jogi keretek között, Abony Város lakóinak 
szociális biztonsága érdekében – különös figyelemmel arra, hogy az egyének önmagukért és 
családjukért viselt felelősségén túlmenően, az állam mellett a helyi önkormányzat feladata a 
szociális ellátás feltételeinek a biztosítása - meghatározza a helyi Önkormányzat által 
biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, a szociális ellátás iránti 
kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, a szociális ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
2. §5 

A rendelet hatálya 
  

(1) E rendelet hatálya kiterjed Abony város közigazgatási területén élő az Sztv. 3.§ -ában 
meghatározott személyekre. 

3. §6 
Általános eljárási szabályok 

  
(1) E rendelet alkalmazásában az Sztv. fogalom meghatározásait és eljárási szabályait kell  
      alkalmazni.7 
                                                           
1 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 1.§-a.  
Hatályos 2011. április 15-től 
2 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.)önkormányzati rendeletének 1.§-a.  
Hatályos 2011. április 15-től 
3 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
4 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 7.§ (1) bek-e.  
Hatályos 2011. április 15-től 
5 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
6 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
7 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) sz. rendeletének 1.§-a.  
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(2)  Az Önkormányzat szociális igazgatási eljárására az Sztv. és e rendelet eljárási szabályai 

mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (Ket.), és a  pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. ( III.27.) 
sz. Korm.rendelet (továbbiakban :R) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3)8   
 
(4)9 Szociális ellátás (ha jogszabály másként nem rendelkezik) kérelemre adható. A kérelmet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységénél  (Hatósági és 
Szociális Ügyek Osztálya) lehet előterjeszteni. A kérelem postai úton is előterjeszthető. 

 
(5)10   
 
(6)  A Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni arról, hogy a kérőlapok folyamatosan 

rendelkezésre álljanak . 
  
(7)  A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének 

feltárásában. 
  
(8)11    
(9) Munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem igazolása a munkáltató 

(foglalkoztató) által kiállított igazolással történik. Az ilyen igazolás aránytalanul nehéz 
beszerezhetősége esetén elfogadható a vizsgált személy nevére szóló bankszámlakivonat 
(vagy más hasonló hiteles irat) is a bér átutalásáról. Egyéb jövedelmek igazolása csak 
okirattal, két tanú aláírásával ellátott magánokirattal vagy az önkormányzat 
nyilvántartásában fellelhető adat alapján fogadható el. Magánszemélyek vállalkozási 
tevékenységéből (egyéni és társas vállalkozás) származó jövedelemként az NAV12 által 
igazolt jövedelmet kell irányadónak tekinteni.  

 
(10)13 A szociális rászorultságtól függő ellátást igénylő kérelmező vagyoni helyzete az eljárás 

során - a (Ket.) szemlére vonatkozó szabályai szerint - környezettanulmány felvételével is 
vizsgálható. A kérelmező a környezettanulmány felvételében köteles együttműködni. A 
környezettanulmány tartalmazza a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyes 
adatait és jövedelmi viszonyait, a lakásra vonatkozó alapadatokat, a szociális 
körülmények általános leírását; amennyiben a kérelmezőnek különélő, tartásra 

                                                                                                                                                                                     
Hatályos 2011. április 15-től 
 
8 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 8.§ (2) 
bekezdése. 
Hatálytalan: 2011. április 15-től 
9 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 1.§ (1) bek-e.  
Hatályos 2013. április 1-től 
10 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 8.§ (2) 
bekezdése. 
Hatálytalan: 2011. április 15-től 
11 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 8.§ (2) 
bekezdése. 
Hatálytalan: 2011. április 15-től 
12 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 7.§ (2) bek-e.  
Hatályos 2011. április 15-től 
13 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008.( IV.07.)sz rendelet 2.§ (2) bekezdése. 
Hatályos: 2008. április 07-től 
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kötelezhető hozzátartozója van, a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy hozzátartozója 
semmilyen támogatást nem nyújt részére.  

 
(11) Amennyiben a kérelmező nem csatolja az (9) bekezdés szerinti nyilatkozatokat és 

igazolásokat a kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul 
akadályozza (pl. az ügyintézőt nem engedi be az ingatlanára, a feltett kérdésre nem (vagy 
nem megfelelő teljességgel) válaszol, vagy a környezettanulmány időpontjáról szóló 
előzetes értesítés átvétele ellenére nem tartózkodik otthon és nem menti ki magát), vagy a 
szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a 
kérelmét a Ket. 51.§ (2) bekezdése14 alapján kell elbírálni. 

  
(12) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenőrizheti 

a.) megkeresi az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatalt 
b.) megkeresi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát 
c.) megkeresi a helyi gépjármű nyilvántartót, 
d.) megkeresi az igazolást kiállító szervet, munkáltatót, 
e.) elrendeli a környezettanulmány készítést.15  

 
(13) A rendszeres támogatások esetében a felülvizsgálathoz szükséges okiratokat, iratokat, 

igazolásokat a jogosult és családtagja az ellátást megállapító határozatban meghatározott 
időpontig és módon, külön felszólítás nélkül is köteles benyújtani. 

 
(14)16 Az ellátásokat kizárólag a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya által megszerkesztett, 

vagy a vonatkozó jogszabályok mellékletében meghatározott kérőlapon lehet 
előterjeszteni. 

 
(15)17 Aktív korúak ellátására és lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további 

feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles az általa 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határolt 
területét, a járdát tisztán tartani, az ingatlan állagát megóvni, rendeltetésszerű használatát 
és higiénikus állapotát biztosítani. 

 
a.) 18Fenti kötelezettség teljesítését a jegyző az ellátás megállapítását megelőzően a 

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya (továbbiakban: Hatósági osztály) 
munkatársainak közreműködésével ellenőrzi. Az ellenőrzésről minden alkalommal 
jegyzőkönyvet és fényképfelvételt kell készíteni 

b.) Amennyiben a kérelmező, illetve a jogosult fenti kötelezettségének nem tesz eleget a 
jegyző tíz napos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenységek konkrét 
megjelölésével – felszólítja a kötelezettség teljesítésére. 

 
                                                           
14 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 1.§ (2) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
15 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 3.§ (2) bekezdése. 
Hatályos: 2011. április 15-től 
16 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 1.§ (3) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
17 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.( II.28.) önkormányzati rendeletének 5.§-a.  
Hatályos: 2012. február 28-tól 
18 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 1.§ (4) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
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(16)19 Amennyiben lakásfenntartási támogatás esetén a kérelmező vagy a jogosult a 
feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a 
megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

a.) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyző a (15) bekezdés 
szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, 
ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon 
belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be normatív lakásfenntartási támogatás iránti 
kérelmet. 

 
(17)20 A Közterület-felügyelet munkatársai járőrszolgálatuk teljesítése során a lakókörnyezet 
tisztán tartására vonatkozó kötelezettség elmulasztásának észlelésekor kötelesek ellenőrizni, 
hogy az ingatlan tulajdonosa a (15 ) bekezdésben szabályozott ellátásban részesül-e. 
Amennyiben részesül, úgy az egyéb szükséges intézkedésen kívül a tapasztalt hiányosságról 
fényképfelvételekkel alátámasztott jegyzőkönyv megküldésével értesítik a Hatósági Osztály 
mindenkori vezetőjét. 

 
 

4.§21 
Értelmező rendelkezések  

E rendelet tartalmazza: 
- a pénzbeli szociális ellátások, 
- a természetben nyújtott szociális ellátások, 
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátáshoz szükséges feltételeket, a 
támogatás mértékét, folyósításának rendszerét. 
 

5. §22 
Hatáskör 

 
(1) E rendeletben szabályozott temetési segélyről, ápolást, gondozást nyújtó intézménybe 

történő beutalásról, gyógyszersegély megállapítására vonatkozó átmeneti segélyről 
átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 

 
(2)23 E rendeletben szabályozott átmeneti segélyről – kivéve az (1) bekezdés szerinti 

gyógyszersegély-, szociális kölcsönről, karácsonyi támogatásról átruházott hatáskörben a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 

 
II. fejezet 

 
Szociális ellátások formái 

6.§24 
                                                           
19 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.( II.28.) önkormányzati rendeletének 5.§-a.  
Hatályos: 2012. február 28-tól 
 
20 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 1.§ (5) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
21 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
22 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.)sz rendelet 3.§-a.  
Hatályos: 2008. április 07-től 
23 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  4/2012.( II.28.) önkormányzati rendeletének 1.§-a.  
Hatályos: 2012. február 28-tól 
24 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
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(1)25 Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátások formái: 
a.) időskorúak járadéka, 
b.) aktív korúak ellátása, 
 ba) rendszeres szociális segély, 
 bb) foglalkoztatást helyettesítő támogatás26, 
c.) ápolási díj, 
d.) átmeneti segély,  
e.) temetési segély, 
 
(2) Az Önkormányzat által biztosított természetbeli ellátások formái : 
a.) méltányossági közgyógyellátás 
b.) karácsonyi támogatás 
c.) 27 
d.) átmeneti segély  
e.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
f.) 28 
g.) köztemetés 
 
(3) A lakásfenntartási támogatás és az  átmeneti segély (egészben vagy részben) – indokolt 

esetben - természetben (élelmiszer, közüzemi díjak közvetlen kifizetése, térítési díjak 
közvetlen kifizetése) is nyújtható. A kérelemből egyértelműen ki kell derüljön, hogy a 
kérelmező melyik formára tart igényt, de ez az önkormányzatot nem köti. A támogatás 
természetbeli megállapítását követően az ellátásnak a jogosult számára történő 
biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik. 

 
III.fejezet 

 
Pénzbeli szociális ellátások 

Időskorúak járadéka 
7.§29 

 
(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás a Sztv. Szerinti feltételekkel. 
 
 

Aktív korúak ellátása30 
8.§31 

 
                                                           
25 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
26 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IX.05.) önkormányzati rendeletének 1.§ (1) bek-e 
Hatályos: 2011. szeptember 01-től 
27 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének Záró rendelkezés 
(2) bekezdése 
Hatálytalan: 2012. február 28-tól 
28 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 4. §-a. 
Hatályos: 2008. április 07-től 
29 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
30 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 2.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
31 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
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(1)32  
 
(2)33 
 
(3)34 
 
(4)35 Abony Város Önkormányzata együttműködésre a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

Humán Szolgáltató Központja Családsegítő Szolgálatát jelöli ki (továbbiakban: 
Családsegítő Szolgálat). 

 
(5)36  
 
(6)37 Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő 

napján, továbbá a jogosultság időtartama alatt  
       a) gyermeket vár és ezt szakorvos által vagy terhes gondozási kiskönyvvel igazolja, 

      vagy 
       b) tartósan beteg 18 év feletti közeli hozzátartozóját ápolja és emiatt kereső tevékenységet           

nem végez, egyéb rendszeres pénzellátással nem rendelkezik, 
       c) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt a közfoglalkoztatásban való  részvételre 

átmenetileg vagy véglegesen alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésen vesz részt 
rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 
(7)38 Az (1) bekezdés b), c)  pontjaiban foglalt esetben mellékelni kell a kérelemhez a 

szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a gyógykezelésen való részvételről és annak 
várható időpontjáról. 
Az (6) bekezdés alapján megállapított rendszeres szociális segély az e bekezdésben 
foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig 
állapítható meg. 

 
(8)39 A felsorolt rendszeres szociális segélyre jogosult személyek a segély folyósításának  

feltételeként a Családsegítő Szolgálatnál kötelesek együttműködni. 
 
 
                                                           
32 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 8.§ 
 (2) bekezdése 
Hatálytalan: 2011. április 15-től 
33 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 4.§-a 
Hatálytalan: 2009. március 05-től 
34 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 4.§-a 
Hatálytalan: 2009. március 05-től 
35 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 2.§-a. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
36 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 6.§ (1) bek-e. 
Hatályos: 2011. április 15-től 
Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének Záró rendelkezés (2) 
bekezdése 
Hatálytalan: 2012. február 28-tól 
37 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 6.§ (2) bek-e 
Hatályos: 2011. április 15-től; 
   Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének 3.§-a 
Hatályos: 2012. február 28-tól; 
38 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 6.§ (2) bek-e 
Hatályos: 2011. április 15-től 
39 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 6.§ (2) bek-e 
Hatályos: 2011. április 15-től 
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8/A. §40 

A beilleszkedési program, az együttműködés szabályai  

 
 (1)41 Az Sztv 37. § (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti személy (a rá irányadó 

nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti42, illetve az aktív korúak ellátására jogosult 
személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel 
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel,)  a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel 
együttműködik, amelynek keretében 

    a) a Családsegítő Szolgálatnál kérelmezi nyilvántartásba vételét, 
b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 
szervvel, 
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 
(2) A jogosultság fennállása esetén az azt megállapító határozat egy példányát meg kell 

küldeni a Családsegítő Szolgálatnak. 
 
(3)43 Az együttműködésre kötelezett személy a rendszeres szociális segély jogerős 

megállapításától számított 15 napon belül köteles megjelenni a Családsegítő Szolgálatnál, 
ahol nyilvántartásba veszik. 

 
(4)44 Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult a (3) bekezdésben foglalt 

időpontban nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál, nem veteti nyilvántartásba 
magát és távolmaradásának okát nem igazolja, a Családsegítő Szolgálat köteles jelezni a 
Jegyzőnek.  

 
(5)45 A nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a Családsegítő Szolgálat 

rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő 
személlyel írásban megállapodást köt, melyről értesíti a Jegyzőt. 

 
(6)46  

 
(7) Az együttműködési megállapodás magában foglalja az együttműködési kötelezettség 

tartalmát, a beilleszkedést elősegítő programot, az együttműködés menetét, a 
kapcsolattartás módját. 

 
                                                           
40 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
41 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 4.§ (1) bek-e 
Hatályos: 2011. április 15-től 
42 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 3.§ (1) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
43 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112011. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 4.§ (2) bek-e 
Hatályos: 2011. április 15-től 
44 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 7.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
45 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 8.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
46 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 8.§ (4) 
bekezdése. 
Hatálytalan: 2011. április 15-től 
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(8)47 A Családsegítő Szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel 
kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását. 

 
(9)48 A Családsegítő Szolgálat kapcsolatot tart fenn a mindenkori állami foglalkoztatási szerv 
illetékesség szerinti kirendeltségével. 
(10)49 A Családsegítő Szolgálat legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést 

elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot. 

(11)50 Az együttműködésre kötelezett személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: 
(a) Nem jelenik meg és veteti magát nyilvántartásba az előírt határidőben a Családsegítő 
Szolgálatnál 
(b) Nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat 
(c) Nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait, azaz nem tesz eleget a Családsegítő 
Szolgálattal kötött megállapodásban foglalt együttműködési kötelezettségének. 
Ezen eseteket a Családsegítő Szolgálat írásbeli figyelmeztetés után jelzi a Jegyzőnek. 
 
(12)51 
 
(13)52  
 

Ápolási díj   
9.§ 53 

 
(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó54 - jegyes kivételével (Ptk.685.§.b.)pont) -  részére biztosított anyagi 
hozzájárulás.  

(2) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha 
állandó és tartós gondozásra szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy 
b) tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását végzi 

(3) Az Szt. 43/A.§-a szerint ápolási díjra jogosult a fokozott ápolást igénylő súlyosan 
fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy. 

 
 

Átmeneti segély 
                                                           
47 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 10.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
48 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 3.§ (2) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
49 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 12.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
50 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 13.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
51 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 14.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
52 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 8.§ (4) 
bekezdése. 
Hatálytalan: 2011. április 15-től 
53 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
54 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.)sz. rendeletének 5. §-a. 
Hatályos: 2008. április 7-től 



 9

10. §55 
  
(1)56 Az átmeneti segély megállapítására az Sztv 45. §-a szerinti szabályokat és az R 31. §-

ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a támogatásban az részesülhet, akinek 
családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-t, és a családban 
élők nem rendelkeznek (az Sztv. 4. §. (1) bekezdés b. pont szerinti) vagyonnal. 

         
(2) Az átmeneti segélyt Abony Város Önkormányzata a (3), (4), (5) bekezdés szerinti 

formában nyújtja. 
(3) Indokolt esetben a segély a jogosult kihagyásával közvetlenül utalható olyan 

intézményhez, szervhez, gazdálkodó szervezethez, akivel a jogosult kapcsolatban áll 
(vagy szándékozik állni) és e kapcsolat a rászorultságával összefüggésben áll (közüzemi 
szolgáltató, nevelési-oktatási intézmény, gyógyszertár), valamint a támogatás felvételére 
– záros elszámolási határidő tűzésével – felhatalmazható olyan személy, aki a 
támogatottal szociális vagy egészségügyi kapcsolatban áll (családgondozó, orvos). 
Ezekről a határozatban kifejezetten rendelkezni kell. 

  
(4)57 a) Pénzbeli támogatás abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező létfenntartási 

gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető konkrét élethelyzetbe került. A 
létfenntartást veszélyeztető helyzetnek valósnak és a kérelmező létfenntartásával 
közvetlenül kapcsolatosnak kell lennie. Ezt a kérelemben pontosan meg kell jelölni és 
csatolni kell az ezt alátámasztó iratokat és bizonyítékokat. 
Létfenntartást veszélyeztető konkrét élethelyzetnek tekinthető különösen: 

- a megélhetést biztosító ellátási formából való kiesés vagy 
-  krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés vagy 
- munkanélküliek esetén a járadék, illetve a jövedelempótló támogatás rendszeres 

szociális segély folyósításáig terjedő időszak vagy 
- fiatal pályakezdő munkanélkülisége vagy 
- alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár vagy 
- 1-3 havi közszolgáltatási díj hátralék rendezése. 

b) Átmeneti segély jövedelemhatárra tekintet nélkül évente 1 (egy) alkalommal adható az 
alábbi rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben: 

- a családban bekövetkező hirtelen haláleset vagy 
- 30 napot meghaladó kórházi ápolás vagy súlyos baleset vagy tartós, folyamatos 

gyógykezelést igénylő betegség esetén. 
c) átmeneti segély a (7) bekezdésben meghatározott összeg erejéig természetbeni ellátásként 

tüzelő vásárlására is adható, erről a határozatban külön rendelkezni kell. A tüzelő 
kérelmező részére történő kiszállítása a Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
közreműködésével, külön megállapodásban foglaltak alapján történik.  

 
(5)58 Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély 

megállapítására irányul a kérelmet legfeljebb a (9) bekezdésben meghatározott összeg 
erejéig azonnal el kell bírálni. Gyógyszerre vonatkozó alkalmankénti segélykérelem 

                                                           
55 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
56 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 16.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
57 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 17.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
58 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 18.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
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esetén csak 30 napnál nem régebbi, a gyógyszertár által kiállított, a gyógyszerköltséget 
tartalmazó, névreszóló igazolás fogadható el. 

 
(6)59 
  
(7)60 A (3) – (4) bekezdésekben megállapított ellátás összege alkalmanként az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-50 százaléka között lehet. Természetben 
nyújtott tüzelő vásárlás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 100%-a, amennyiben a 
kérelmező a (8) bekezdésben foglalt átmeneti segély keretet nem használta fel. 

 
(8) Az átmeneti segély (3) és (4) bekezdés szerinti formában megállapított évi összege 

együttesen háztartásonként az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb összegének 100 %-át 
nem haladhatja meg. 

 
(9) Az átmeneti segély (5) bekezdés szerinti formában (gyógyszersegély) megállapított évi 

összege személyenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át 
nem haladhatja meg. 

 
Szociális kölcsön 

10/A. §61 
 
 (1)62 Szociális kölcsön kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély, mely csak 

az ingatlanban bekövetkezett elemi kár miatt, jövedelemhatárra tekintet nélkül nyújtható. 
Elemi kár: árvíz, belvíz, szélvihar, tűzvész, villámcsapás, földrengés. 

 
(2) Házasságban együtt élők esetén a szociális kölcsön iránti kérelmet mindkét házastársnak 

együtt kell előterjesztenie. Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek nyilatkozniuk kell 
arról, hogy élettársak, és a kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írniuk. A 
kölcsön folyósításáról szóló szerződésben a házastársat, illetve az élettársat egyetemleges 
adóstársként kell feltüntetni 

 
(3) A kölcsön mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-t. 
  
(4) A kölcsönt legalább 6, legfeljebb 12 hónapra kell nyújtani. A kölcsönt havi egyenlő 

részletekben történő törlesztési feltétellel lehet nyújtani. A kérelmező más ütemezést is 
kérhet és a megállapított havi törlesztőrészletnél magasabbal (akár a még hátralévő teljes 
tartozásával) is törleszthet. 

  
 (5)63 A kölcsön visszafizetését a folyósítását követő hónap első napjától kell megkezdeni. A 

kölcsön összegét és visszafizetés feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. A 
                                                           
59 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 6.§-a 
Hatálytalan: 2008. április 07-től 
60 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 19.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
61 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
62 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 20.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
63 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 21.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től 
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megállapodást a polgármester írja alá. A kérelmező kérésére e határidő további legfeljebb 
három hónappal meghosszabbítható. A törlesztőrészletek a tárgyhónap 10. napján 
esedékesek. A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről és a törlesztés 
összegeiről. A törlesztőrészletek követése a Gazdasági Osztály feladata. 

  
(6) A kölcsön  ismételt igénybevételének feltétele az előző kölcsön visszafizetése. 
  
 (7) A visszatérített kölcsön összegét szociális ellátások finanszírozására kell fordítani.  
 
 
 
 
 

Temetési segély 
11.§64 

 
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 

annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, 
de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.  

(2)  Nem állapítható meg temetési segély annak: 
a)  akinek a családjában, illetve egyedülállóként az egy főre jutó jövedelem eléri az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 
b)    aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési 
hozzájárulásban részesült. 

(3) Nem állapítható meg temetési segély az Sztv. 46. §. (2) bekezdésében foglaltakon túl 
annak, aki a kérelmet az elhalálozást követő 60. napon túl nyújtja be.  

 
(4) A temetési segély összegét a 3.számú melléklet tartalmazza. 
 

IV. fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
Közgyógyellátás 

12. §65 
 

 (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében 
biztosított hozzájárulás 

 
(2)66 Az Önkormányzat természetbeni ellátásként közgyógyellátást biztosít: 

a) az Sztv. 50. § (1), (2) bekezdése alapján, 
b) az Sztv. 50. § (3) bekezdése alapján a szociálisan rászorult személyek számára 

(méltányos közgyógyellátás) az alábbiak szerint: 
Méltányos közgyógyellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek a összes 
gyógyító ellátásának költsége67 a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legalább 25%-a, és 
                                                           
64 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
65 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
66 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2009. (X.30.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2009. november 1-től 
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az  egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át. 

 
Karácsonyi támogatás 

12/A.§68 
 
(1) A szociálisan rászoruló személyek részére az éves költségvetésben előirányzott keret 

erejéig karácsonyi támogatás nyújtható. 
 
(2) A karácsonyi támogatásban részesülőkre Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
    Humán Szolgáltató Központja tesz javaslatot. 
(3) Karácsonyi támogatás háztartásonként egy személynek nyújtható. 
(4) A karácsonyi támogatás értéke legfeljebb 5.000.-Ft. 
 

Lakásfenntartási támogatás  
13.§69 

 
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 

lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 
(2)70 Normatív lakásfenntartási támogatás önálló, természetbeli ellátásként a 1993. évi III. 
törvény 38.§. és 39. § alapján nyújtható. 
A megállapított lakásfenntartási támogatás a közüzemi szolgáltató részére történő átutalással 
teljesül. 
 
(3) 71 
(4)72 A lakásfenntartáshoz kapcsolódó költségek igazolására csatolni kell a kérelem 
benyújtását megelőző 1 hónapra vonatkozó az Szt. 38. § (1) bekezdésében73 meghatározott 
költségeket igazoló számlákat. 
a.)74 A lakásfenntartás elismert havi költségére vonatkozóan az Szt. 38. § (3) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.  
b.)75 A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyságra az Szt. 38. §     
bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
c.)76 Fogyasztási egységen az Szt. 38. § (2a) bekezdésében meghatározottakat kell érteni. 
                                                                                                                                                                                     
67 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IX.05.) önkormányzati rendeletének 5.§ (1) bek-e. 
Hatályos: 2011. szeptember 01-től 
68 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
69 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
70 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 22.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től; Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletének 4.§-a 
Hatályos: 2012. február 28-tól 
 
71 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 7. §-a 
Hatályos: 2008. április 07-től 
72 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.05.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1) bek-e 
Hatályos: 2011. október 05-től 
73 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 4.§ (1) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
74 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.05.) önkormányzati rendeletének 3.§ (1) bek-e 
Hatályos: 2011. október 05-től 
75 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.05.) önkormányzati rendeletének 3.§ (1) bek-e 
Hatályos: 2011. október 05-től 
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d.)77  
e.)78  
 
 
 (5)79     
 (6) 80 
 (7) 81     
 (8)82  
 (9)83  
 (10)84  
 (11)85  
(12)86  
 (13) 87 
 

14. §88 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
(1) A települési önkormányzat jegyzője89 önkormányzati hatáskörben az egészségügyi 

szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális 
rászorultságát, 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori  legkisebb összegének 120% -át90 

                                                                                                                                                                                     
76 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.05.) önkormányzati rendeletének 3.§ (1) bek-e 
Hatályos: 2011. október 05-től 
77 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.05.) önkormányzati rendeletének 4.§ (2) bek-e 
Hatálytalan: 2011. október 05-től 
78 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.05.) önkormányzati rendeletének 4.§ (2) bek-e 
Hatálytalan: 2011. október 05-től 
79 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  4/2012.( II.28.) önkormányzati rendelet Záró rendelkezés (2) 
bekezdése  
Hatálytalan: 2012. február 28-tól 
80 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 7. §-a. 
Hatálytalan: 2008. április 07-től 
81 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 7. §-a. 
Hatálytalan: 2008. április 07-től 
82 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 24.§-a 
Hatályos: 2009. március 05-től; 
Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  4/2012.( II.28.) önkormányzati rendelet Záró rendelkezés (2) 
bekezdése 
Hatálytalan: 2012. február 28-tól  
83 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2009. (II.27.) sz. rendeletének 25.§-a 
Hatálytalan: 2009. március 05-től 
84 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  4/2012.( II.28.) önkormányzati rendelet Záró rendelkezés (2) 
bekezdése 
Hatálytalan: 2012. február 28-tól  
85 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  4/2012.( II.28.) önkormányzati rendelet Záró rendelkezés (2) 
bekezdése 
Hatálytalan: 2012. február 28-tól  
86 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 7. §-a. 
Hatálytalan: 2008. április 07-től 
87Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  4/2012.( II.28.) önkormányzati rendelet Záró rendelkezés (2) 
bekezdése 
Hatálytalan: 2012. február 28-tól   
88 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (X.25.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
89 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 8. §. (1) bekezdése.  
Hatályos: 2008. április 07-től 
90 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 8. §. (2) bekezdése.  
Hatályos 2008. április 07-től 
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b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át nem haladja meg,  

és nem rendelkezik vagyonnal.     
(2)  Az ellátásra vonatkozó további szabályokat a Sztv. 54.§.határozza meg. 
  

15. §91 
 
 
 

16.§ 92 
 

Köztemetés 
 

Az Sztv. 48. § -ban foglalt feltételekkel biztosítandó köztemetés költségeinek megtérítési 
kötelezettsége alól a polgármester felmentést ad, ha az eltemettetésre köteles személy ingó, 
ingatlan vagyonnal és az Sztv. 4. §-a szerinti jövedelemmel nem rendelkezik. 
 

17. §93 
 

V.fejezet94 
 

Szociális szolgáltatások  
18.§.95 

 
(1)96 E rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat az Intézmény 
biztosítja. 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. 
(3)97 A személyes gondoskodást nyújtó alap- és nappali ellátás iránti kérelmet az intézmény 
vezetôjéhez kell benyújtani. A kérelem elbírálása elôtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos 
véleményét az igénylô  egészségi állapotára vonatkozóan.                                     
(4)98 Az idôsek klubjába történô felvételi kérelem esetén a háziorvos véleményét arra 
vonatkozóan is ki kell kérni, hogy a kérelmezô nem szenved olyan betegségben, amely a 
közösségben való részvételre alkalmatlanná teszi vagy a többi ellátott egészségét 
veszélyezteti.                                                                                                                             
(5)99 A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekrôl az intézmény 
vezetôje a kérelem benyújtását követô 15 napon belül dönt, és döntéséről értesíti a 
kérelmezôt.                                                                                                                                  
(6)100 A döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Fenntartóhoz lehet fordulni. 
                                                           
91 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV. 07.) sz. rendeletének 9.§-a. 
Hatálytalan: 2008. április 07-től 
92 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008.(IV.07.) sz. rendelet 10.§-a. 
Hatályos: 2008. április 07-től 
93 Hatályon kívül helyezte Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendelete 11.§-a.  
Hatálytalan: 2008. április 07-től 
94 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007.(X.25.) sz. rendeletének 2.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
95 Módosította Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 9/2002.(VII.09.)sz. rendelet 6.§-a.  
Hatályos: 2002. július 09-től 
96 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 5.§ (2) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
97 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003.(XI.06.) sz. rendeletének 3.§-a.  
Hatályos:2003. november 6-tól 
98 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003.(XI.06.) sz. rendeletének 3.§-a.  
Hatályos: 2003. november 6-tól 
99 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003.(XI.06.) sz. rendeletének 3.§-a.  
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(7)101 Az intézmény vezetôje haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást 
biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás 
elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen 
esetben is le kell folytatni. 
(8)102 A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételérôl az intézmény 
vezetôje és az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni: 
a.) az ellátás  módjára; 
b.) az ellátás  tartamára, idôpontjára; 
c.) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés idôpontjára, módjára;  
d.) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az elôzetes 

bejelentési kötelezettség szabályaira; 
e.) az ellátás megkezdésének idôpontjára 
f.) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. 
(9)103 A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: 
a.) az ellátás megállapítása határozott idôre vagy feltétel bekövetkeztéig történt;  
b.) az ellátott az ellátást elôzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette 

igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki; 
c.) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné tesz vagy akadályozza; 
d.) idôsek klubjában történô ellátás esetén az ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a 

házirendet súlyosan megsérti vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség 
látogatására alkalmatlanná teszi illetôleg a közösséget veszélyezteti; 

e.) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés 
ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.         

(10) 
104 Az ellátás megszüntetésérôl az intézmény vezetôje dönt, és döntésérôl értesíti a 
kérelmezôt. Döntése ellen a kézhezvételt követô 15 napon belül a Bizottsághoz lehet fordulni. 
 

18/A.§.105 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás formái: 

 a.) étkeztetés 
 b.) házi segítségnyújtás, 
 c.) családsegítés. 
 d.) közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 
 e.) támogató szolgáltatás  

f.) nappali ellátás 
Étkeztetés 

19.§. 
 

                                                                                                                                                                                     
Hatályos: 2003. november 6-tól 
100 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 5.§ (3) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
 
101 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003.(XI.06.) sz. rendeletének 4.§-a.  
Hatályos: 2003. november 6-tól 
102 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003. (XI.06.) sz. rendeletének 4.§-a.  
Hatályos: 2003. november 6-tól 
103 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003.(XI.06.) sz. rendeletének 4.§-a.  
Hatályos: 2003. november 6-tól 
104 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 2/2007.(II.19.)sz. rendelet 9.§ (1) bekezdése  
Hatályos: 2007. február 19-től 
105 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 6.§ -a. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
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(1)106 A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi 
egyszeri meleg étkezést (ebédet) biztosít annak a szociálisan rászorult személynek aki, vagy 
akinek 

a.) tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs, valamint  
b.) eltartási, öröklési, gondozási szerzôdéssel nem rendelkezik, és étkezését önmaga más 

módon nem képes megoldani. 
(2)107Az étkezés igénybevételének módjai: 
a.) Intézményben történő étkezés, 
b.) jogosult által történő elszállítás, 
c.) házi segítségnyújtás keretében történő házhozszállítás. 

Házi segítségnyújtás 
20.§.108 

 
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik 
otthonukban önmaguk ellátásra saját erőből nem képesek, vagy azt csak részben tudják 
megoldani, és róluk nem gondoskodnak. 
 

Családsegítés 
21.§. 

 
(1) Az Önkormányzat Abony város területén tartózkodó szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok 
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetbe vezető okok megelőzése, valamint a 
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése érdekében Családsegítő Szolgálatot működtet. 
 

Támogató szolgálat 
21/A.§.109 

 
(1) Támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

 
Közösségi ellátás 

21/B. §110 
(1) Közösségi ellátás feladata pszichiátriai betegek részére: Saját otthonukban élő, nem akut 

veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek betegsége ambuláns szakellátás 
mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük 
javításában igényelnek segítséget. 

 
Nappali ellátás 
Idősek Klubja 

21/C. §111 
                                                           
106 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003. (XI.06.) sz. rendeletének 7.§-a.  
Hatályos: 2003. november 6-tól 
107 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  9/2002. (VII.09.) sz. rendeletének 7.§-a. 
Hatályos: 2002. július 9-től 
108 Módosította Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2002.(VII.09.)sz. rendeletének 8.§-a.  
Hatályos: 2002. július 9-től 
109 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2007.(VI.29.) sz. rendeletének 1.§-a 
Hatályos: 2007. június 29-től 
110 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 7.§ -a. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
111 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 13.§-a. 
Hatályos: 2008. április 07-től 
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A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 
ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény 
szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

 
VI. fejezet112 

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formák 
22.§. 

 
(1) Ha az életkoruk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekről az alapellátás 
keretében nem lehet gondoskodni, az Önkormányzat az alábbi szakosított ellátásokat 
biztosítja: 
a.) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona 
b.) Nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek klubja. 
 

Térítési díj 
23.§.113 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - a családsegítés kivételével - az 
a.) ellátást igénybevevőnek, illetve törvényes képviselőjének, vagy 
b.) az ellátást igénybevevő tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozójának (a 

továbbiakban: kötelezett) térítési díjat kell fizetni. 
(2) Térítésmentesen kell biztosítani a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét 

annak a személynek, aki 
a) jövedelemmel nem rendelkezik  
b) bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj 

alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles 
és képes hozzátartozója nincs. 

(3)114 A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg és erről a gondozottat vagy 
törvényes képviselőjét írásban értesíti. 
(4)115 Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve 
elengedését kéri, az (3)bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül méltányosság iránti kérelemmel fordulhat a Fenntartóhoz116. A Fenntartó117 
határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. 
(5)118 A Bizottság, a jogosult egészségi állapota és szociális helyzete alapján a személyi 
térítési díjat méltányosság címén mérsékelheti, kivételes esetben elengedheti.   

 
24.§.119 

                                                           
112 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007.(X.25.) sz. rendeletének 2.§-a 
Hatályos: 2007. október 25-től 
113Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2002.(VII.09.) sz. rendeletének 9.§-a.  
Hatályos: 2002. július 9-től 
114 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003.(XI.06.) sz. rendeletének 8.§-a.  
Hatályos: 2003. november 6-tól 
115 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 2/2007.(II.19.) sz. rendelet 9.§ (1) bekezdése 
Hatályos: 2007. február 19-től 
116 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 8.§ -a. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
117 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 7.§ -a. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
118 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 2/2007.(II.19.) sz. rendelet 9.§ (1) bekezdése 
Hatályos: 2007. február 19-től 



 18

 
(1)120 Az étkeztetési térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének 25%-át. 
(2)121 A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja az ellátásra 
fordított költségek alapján megállapított óradíj. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, 
nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20%-át. 
(3)122 A házi segítségnyújtás és étkezés esetén a személyi térítési díjak együttes összege nem 
haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át. 
(4)Az Idősek Klubja intézményi térítési díjának alapja az élelmezési térítés. Az ellátás 
személyi térítési díja nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 30%-át. 
(5)Az Idősek Otthona intézményi térítési díjának alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi 
összege. Az ellátás személyi térítési díja nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 
80%-át. 
(6)123 A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjait a rendelet 
1.számú melléklete tartalmazza. 
(7)A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a rendelet 2.sz.melléklete alapján kell 
megállapítani. 
(8)124 A személyi térítési díjat a kötelezett havonta, legkésőbb a tárgyhónap 15.napjáig köteles 
megfizetni. 
(9)125 Amennyiben a jogosult jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, az étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a 
jogosult jövedelmének 10%-át. 
 

25.§.126 
 

(1) Abony Város Önkormányzata "Szociálpolitikai Kerekasztalt" hoz létre. 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladata a helyi szociálpolitikai, gyermekvédelmi 

koncepciók, döntések, jogszabály-tervezetek véleményezése, a szociális szolgáltatási 
típusok, formák, rendszerek értékelése. 

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai 
a.) 127Abony Város Önkormányzat Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi 

Bizottságának Elnöke, 
b.) Humán Szolgáltató Központ vezetője,128 
c.) Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, 
                                                                                                                                                                                     
119 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2002.(VII.09.)sz. rendelet 9.§-a.  
Hatályos: 2002. július 09-től 
120 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 9.§ (1) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
121 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 9.§ (2) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
122 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 9.§ (3) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
123 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 9.§ (4) bekezdése. 
Hatályos: 2013. április 1-től 
124 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2006. (VII 27.) sz. rendeletének 18.§-a.  
Hatályos: 2006. július 28-től 
125 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2004.(III.23.) sz. rendeletének 3.§-a.  
Hatályos: 2004. március 23-tól 
126 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2003. (IV.10.) sz. rendeletének 8.§-a.  
Hatályos: 2003. április 10-től 
Számozását módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2003. (XI.06.) sz. rendeletének 5.§ (2) bekezdése 
Hatályos: 2003. november 6-tól 
127 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2007.(II.19.)  sz. rendeletének  9.§ (2) bekezdése. 
Hatályos: 2007. február 19-től 
128 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2005.(V.17.) sz. rendeletének. 1. §-a. 
Hatályos: 2005. május 17-től 
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d.) Abonyi Nagycsaládosok Egyesületének képviselője, 
e.) Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete Abonyi Tagszervezetének képviselője, 
f.) Kékmadár Jóléti Alapítvány képviselője, 
 

26. §.129 
Záró rendelkezések 

 
 (1) E rendelet 2000. március 01.-én lép hatályba. 
(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  hatályát veszti a többször módosított 
21/1997.(XII.09.) Kt. Rendelet. 
(3) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekre is. 
 
Abony, 2000.02.29. 
 

       Dr. Gajdos István sk.                              Varga Sándorné sk. 
  polgármester                                                       jegyző 

 
Kihirdetve: 2000. február 29. 

       Varga Sándorné sk. 
                                                         jegyző 

 
 
Záradék: 
Ezen rendelet a 1991. Brüsszelben kelt Európai megállapodásban foglaltak alapján 
összeegyeztehető szabályozást tartalmaz. 
a.) Az EGT-polgárok közötti egyenlő bánásmódot biztosítja a szociális jogok területén a  

1612/68/EGK rendelet  
b.) A szerzett jogok védelméről szóló 1408/71/EGK rendelete 
 

Varga Sándorné sk. 
                                                         jegyző 

 
Abony Város Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000. 
(II.29.) sz. rendeletének az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént: 
 

- Abony Város Önkormányzat 9/2002. (VII.09.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 4/2003. (IV.10.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 23/2003. (XI.06.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 8/2004. (III.23.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 16/2005. (V.17.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 23/2005. (X.04.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 11/2006. (V.31.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 15/2006. (VII.27.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 2/2007. (II.19.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 24/2007. (VI.29.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 29/2007. (X.25.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 11/2008. (VI.07.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 3/2009. (II.27.) számú rendelete 

                                                           
129 Számozását módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  23/2003.( XI.06.) sz. rendeletének 10.§-a.  
Hatályos: 2003. november 6-tól 
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- Abony Város Önkormányzat 10/2009. (V.29.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 19/2009. (X.30.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat 12/2010. (V.03.) számú rendelete 
- Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2011. (IV.05.) önkormányzati 

rendelete 
- Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2011. (IX.05.) önkormányzati 

rendelete 
- Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 20/2011. (X.05.) önkormányzati 

rendelete 
- Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati 

rendelete 
- Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 13/2012. (III.29.) önkormányzati 

rendelete 
- Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati 

rendelete 
-  
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1. melléklet a 5/2000. (II.29.) számú rendelethez130 
 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humánszolgáltató Központ 
Személyi térítési díj 2013. 

Az Időskorúak Klubja: 
 
Intézményi térítési díj:  834 Ft nap/fő 
Személyi térítési díj:  0 Ft/nap/fő 
 
A házi segítségnyújtás: 
 Intézményi térítési díj: 246 Ft/óra 
 
 Az egy főre jutó jövedelem 

a nyugdíjminimum %-ában 
Összegek forintban Gondozási óradíj Ft/óra 

1. 1-100 % 0-28 500.- 100,- 
2. 100 % -200 % 28.501-től  240.- 
 
A Szociális étkeztetés 
Intézményi térítési díj: 365Ft 
 
 Az egy főre jutó jövedelem 

a nyugdíjminimum %-ában 
Összegek forintban Étkezési díj Ft/nap 

1. 1-50 % 0-14.000.- 100.- 
2. 50 % - 100 % 14 001.-  28.500.- 200.- 
3. 100 % - 28 501-  365,- 
 
Kiszállítási díj a házi segítségnyújtás óradíjának ötven százaléka. 
 
A Támogató szolgálat – gondozási óradíj 
 

Az egy főre jutó jövedelem a 
nyugdíjminimum %-ában 

Összegek forintban gondozási díj 
Ft/óra 

0-100 % 0-28.500.- 0 
100 % -  28.501.-  180 

   
 
A Támogató szolgálat- gépkocsi használat díja 
 

Az egy főre jutó jövedelem a 
nyugdíjminimum %-ában 

Összegek forintban gépkocsi 
használat Ft/km 

0-100 % 0-28.500.- 30 
100 % - 28.501.- (Abony város területén) 70 

                                                           
130  
Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  9/2013.( III.29.) önkormányzati rendeletének 10. § -a. 
Hatályos: 2013. április 1-től; 
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100 % - 28.501,- (Abony város területén kívül) 70 

 
Piaci alapon : 

 
 
120 Ft/km Abony város területén 

 100 Ft/km Abony város területén kívül 
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25%-át. 
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2.sz.melléklet131 

 
 

      3.számú melléklet132 
A család egyfőre jutó 
jövedelme 

Egyedül élő egyfőre eső 
jövedelme 

Támogatás összege 

Az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege alatti 

Az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-a 
alatti 

20.000.-Ft 

Az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege és annak 
kétszerese közötti 

Az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-a 
és 200%-a közötti 

15.000.-Ft 

Az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 
kétszerese és háromszorosa 
közötti 

Az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200% és 
300 % -a közötti 

10.000.-Ft 

 
Abony Városban a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége: 80.000.-Ft133 
 
 
 
 
 
                                                           
131 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11/2008.( IV.07.) sz. rendeletének 15.§-a. 
Hatálytalan: 2008. április 07-től 
132 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007.(X.25.) sz. rendeletének 3.§-a  
Hatályos: 2007. október 25-től 
133 Módosította: Abony Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2011.( IV.05.) önkormányzati rendeletének 7.§ (5) bek-e. 
Hatályos: 2011. április 15-től 
 


