
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális 
ellátásokról

Tárnokréti  Község  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  képviselő-testület)  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) 
bekezdése, 25. § (3) bekezdés  b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) 
bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. §. (1) bekezdésében, 48. § 
(4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 
92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja.

A rendelet célja és hatálya

1. §

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a 
szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások 
formáit,  szervezeti  kereteit,  az  eljárási  és  jogosultsági  szabályokat,  továbbá  azok 
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed a Tárnokréti Község közigazgatási területén élő 
a) az Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre,
b) az Sztv. 6.§-ában meghatározott hajléktalan személyekre,

3. §

(1) Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Sztv. által hatáskörébe utalt 
következő ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot a Polgármesterre ruházza:
a) temetési segély,
b) születési segély,
c) rendkívüli átmeneti segély,

Pénzbeli ellátások

Aktív korúak ellátása

4. §

(1) Az aktív korúak ellátását az Sztv. 33-35. §-ibban foglaltak szerint, a rendelkezésre állási 
támogatást az Sztv. 37. §-ában foglaltak szerint a rendszeres szociális segélyt az Sztv. 37/B. 
§-ában foglaltak szerint kell megállapítani és folyósítani.

(2) A rendszeres szociális segély – figyelemmel az Sztv. 47. § (2) bekezdésére – természetbeni 
juttatásként is adható.  A természetbeni juttatás formái különösen: élelmiszer,  tankönyv, 
tüzelő  segély,  közüzemi  díjak,  gyermekintézmények  térítési  díjának  kifizetése.  A 
természetbeni juttatás a Családsegítő Szolgálat közreműködésével kerül átadásra.

(3) Az Sztv. 37/C. § (4) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére – átruházott hatáskörben 
– a polgármester jogosult.
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(4) A  közcélú  munkavégzés  keretében  az  önkormányzat  által  foglalkoztatottak  felett  a 

munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Együttműködés

5. §

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy 
a Családsegítő Szolgálattal történő együttműködésre köteles. 

(2) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  személy  az  együttműködés  keretében  köteles  a 
beilleszkedést  segítő  programokban,  szolgáltatásokban,  képzésekben  részt  venni.  A 
programok  típusai  különösen:  képzés,  átképzés,  egyéni  és  csoportos  foglalkozások, 
motivációs-,  orientációs  tréningek,  reintegrációs  csoportfoglalkozások,  egyéni 
képességfejlesztő  programok.  A  programok  konkrét  tartalmát  a  Családsegítő  Szolgálat 
határozza meg.

(3) Az  együttműködési  kötelezettség  megszegésének  minősül,  ha  a  segélyben  részesülő 
személy az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti magát nyilvántartásra, nem köti 
meg az együttműködésre vonatkozó megállapodást, vagy nem teljesíti az együttműködésre 
kijelölt szervvel kötött megállapodásban foglaltakat.

Lakásfenntartási támogatás

6. §

(1) A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása az Sztv. 38-39. §-ai alapján történik. 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásban az a személy, illetve háztartás részesül, akinél 
a) a  háztartásban  az  egy  főre  eső  havi  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 230 %-át nem haladja meg, és 
b) a  lakásfenntartás  (4)-(5)  bekezdés  alapján  számolt  havi  költsége  a  háztartás  havi 

összjövedelmének 30%-át eléri vagy meghaladja.

(3) A lakásfenntartás havi költségeként a következők vehetők figyelembe:
a) lakbér vagy albérleti díj,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
c) szennyvízszippantási díj,
d) szemétszállítás költségei,
e) villamosenergia fogyasztásból – nem fűtési célból – egyedül élő és két fős háztartás 

esetén legfeljebb 130 kW, minden további egy fő után legfeljebb 15 kW,
f) vízfogyasztás személyenként legfeljebb 4 m3-,
g) gázfogyasztásból – nem fűtési célból – háztartásonként 50 m3,
h) fűtésre használt villamos energia, gázfogyasztás, valamint szilárd tüzelőanyag költsége 

egyedül élő és két fős háztartás esetén havi 6.000,- Ft, három vagy ennél többszemélyes 
háztartás esetén havi 10 000 Ft.

(4) A  lakásfenntartási  költség  a  benyújtott  igazolások  alapján  kerül  megállapításra.  A 
költségeket a következők szerint kell igazolni:
a) lakbér- és albérleti díjat a tárgyévre vonatkozó lakásbérleti szerződéssel,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét pénzintézeti igazolással,
c) szennyvízszippantási díjat számlával,
d) szemétszállítási díjat számlával,
e) villamosenergia-díjat részszámlával,
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f) vízdíjat 2 téli, 2 nyári számlával,
g) gázfogyasztás díját 12 havi számlával,
h) fűtési költséget számlával.

(5) A lakásfenntartási támogatás egy havi összege 2.500,- Ft.

(6) A  lakásfenntartási  támogatás  pénzbeli  vagy  természetbeni  juttatásként  is  adható.  A 
természetbeni juttatás formái: közüzemi díjak, tüzelő segély.

(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.

(8) A helyi lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani.

Ápolási díj

7. §

(1) Az Sztv.  40-43/A §-ai  alapján  ápolási  díjban  részesülő  személy  a  kötelezettségeit  nem 
teljesíti, ha az ápolt személy gondozását nem megfelelően látja el.

(2) Az ápolási kötelezettség teljesítését - függetlenül attól, hogy az ápolási díj megállapítására 
milyen  jogcímen került  sor  -  a képviselő-testület  a  Házi  Segítségnyújtó  Szolgálat  útján 
rendszeresen ellenőrzi.

(3) A Házi Segítségnyújtó Szolgálat az ellenőrzést szükség szerint felkérés alapján végzi.

Átmeneti segély

8. §

(1) Az  Sztv.  45.  §-a  alapján  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került, 
valamint  időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gondokkal  küzdő  személy  átmeneti 
segélyre jogosult, 
a) ha önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
b) előre  nem látható  többletkiadások  –  különösen  betegség,  elemi  kár  –  miatt  anyagi 

segítségre szorul.

(2) Átmeneti segélyben az (1) bekezdésben meghatározott az a személy részesül,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) akinek - egyedül élő esetén - az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) Az átmeneti segély formái:
a) alkalmankénti (eseti) segély,
b) havi rendszerességgel nyújtott segély,

(4) Az átmeneti  segély pénzbeli  vagy természetbeni  juttatásként  is  adható.  A természetben 
nyújtott  átmeneti  segély  formája  élelmiszercsomag,  élelmiszervásárlási  utalvány, 
tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása 
– ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is – lehet.
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(5) Az átmeneti segély mértéke esetenként és személyenként nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál 

és nem haladhatja meg a 10.000,- Ft-ot. A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 
összege legalább 2.000,- Ft és legfeljebb 5000,- Ft lehet.

(6) Különös  méltánylást  érdemlő esetben (különösen:  elemi  kár,  baleset,  haláleset,  hosszan 
tartó  súlyos  betegség  miatti  kereset  kiesés,  magas  gyógyszerköltség  stb.)  a  kérelmező 
jövedelmére  tekintet  nélkül  –  hivatalból  vagy  kérelemre  –  méltányossági  átmeneti 
segélyben részesíthető. A méltányosságból adott átmeneti segély összege a 20.000,- Ft-ot 
nem haladhatja meg.

9. §

(1) A  polgármester  sürgős  szükség  esetén  –  ha  az  igénylő  életkörülményei  az  azonnali 
segítséget indokolják – rendkívüli átmeneti segélyt állapíthat meg a kérelmező nyilatkozata 
alapján. A nyilatkozat valódiságát az önkormányzat ellenőrzi.

(2) A megállapított átmeneti segély folyósításának módjai egyedi elbírálás során:
a) készpénzben a hivatal pénztárából,
b) igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával,
c) természetbeni  juttatás  formájában  (pl.  élelmiszer,  tisztasági  csomag),  ha  a  segély 

felhasználásának célja nem biztosított,
d) hajléktalan  munkanélküli  esetén  csak  természetbeni  ellátás  a  napi  szükséglet 

fedezésére,
e) vagy célhoz  kötött  felhasználás  (pl.  tisztálkodó szerek,  ruhanemű,  cipő),  melyet  15 

napon belül számlával kell igazolni.

(3) A  polgármester  által  nyújtott  rendkívüli  átmeneti  segély  összege  a  30.000,-  Ft-ot  nem 
haladhatja meg.

Temetési segély

10. §

(1) Az Sztv 46.§-ában meghatározott személynek a Polgármester temetési segélyt állapít meg, 
amennyiben  családjában az egy főre jutó havi  jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 

(2) A temetési segély összege 15.000,- Ft.

(3) A temetési  segély iránti kérelmet a haláleset  bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet 
benyújtani. Jövedelemigazolásként a kérelmező nyilatkozata elfogadható.

(4) A temetési segély természetbeni ellátásként is nyújtható.

Születési segély

11. §

(1) A  polgármester  kérelemre  születési  segélyt  állapít  meg  a  2.  §-ban  meghatározott 
személynek  gyermeke születésekor,  ha a családban az egy főre jutó havi  jövedelem az 
öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  négyszeresét  nem  haladja  meg. 
Jövedelemigazolásként a kérelmező nyilatkozata elfogadható.
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(2) A születési segély összege gyermekenként 15.000,- Ft.
(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az 

önkormányzat hivatalához. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát.

Természetben nyújtott ellátások

Köztemetés

12. §

A települési önkormányzat az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési 
kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása 
esetén  (különösen ha egyedülálló, rokkant, kórházi ápolásra szorul az eltemettetésre köteles 
személy, vagy nincs más eltemettetésre köteles személy) mentesítheti az eltemettetésre köteles 
személyt, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

Méltányossági közgyógyellátás

13. §

(1) Az  Sztv.  50. §  (3)  bekezdésére  tekintettel  méltányosságból  közgyógyellátásra  való 
jogosultságot állapít meg a jegyző annak a személynek,
a) akinek  a  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 

legkisebb  összegének  175  %-át  nem  haladja  meg,  és  havi  rendszeres  gyógyító 
ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
20%-át.

b) akinek -  egyedül  élő  esetén  -  jövedelme az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének  250  %-át  nem  haladja  meg,  és  havi  rendszeres  gyógyító  ellátásának 
költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

14. §

(1) Tárnokréti Község Önkormányzata az Sztv. 56. - 65/F §-ai szerint a szociális alapellátás 
keretében a következő ellátásokat biztosítja:

a) falugondnoki szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) támogató szolgáltatás,
g) fogyatékosok nappali ellátása.

(2) Tárnokréti Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatásról  az önkormányzat  által 
fenntartott Falugondnoki Szolgálat útján gondoskodik. A Falugondnoki Szolgálatról külön 
rendelet rendelkezik.

(3) A  képviselő-testület  az  étkeztetésről,  házi  segítségnyújtásról,  családsegítésről, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról  társulás keretében a Kóny székhelyű Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik.
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(4) Tárnokréti Község Önkormányzata a támogató szolgáltatásról és a fogyatékosok nappali 
ellátásról a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

(5) A  szociális  alapszolgáltatások  igénybevétele  önkéntes,  az  ellátás  az  igénylő  kérelmére 
történik.  Az  ellátás  iránti  kérelmet  az  (1)  bekezdés  b)-e) pontja  szerinti  ellátásokra 
vonatkozóan a Kóny székhelyű Szociális  és Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Központba 
kell benyújtani. 

(6) Az ellátást meg kell szüntetni
- a jogosult 3 hónapnál hosszabb tartalmú indokolatlan távolmaradása esetén,
- térítési díj fizetésének 3 havi elmaradása miatt,
- ha a megállapított ellátás feltételei már nem állnak fenn.

(7) A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokért  térítési  díjat  kell  fizetni,  kivéve  a 
falugondnoki szolgáltatást, családsegítést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

(8) Az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjak mértékét a Képviselő-
testület külön rendeletben állapítja meg.

15. §

(1) Étkeztetés  szempontjából  szociálisan  rászorultnak  kell  tekinteni  az  Sztv.  62.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott személyt.

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 60. életévét betöltötte.

(3) Egészségi  állapota  miatt  rászorulónak  kell  tekinteni  azt  a  személyt,  aki  mozgásában 
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy 
teljesen – gondoskodni nem tud.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

16. §

(1) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete az Sztv. 17. §-a alapján a hatáskörébe tartozó 
szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a 
kamat  összegét  -  amennyiben  annak  megfizetése  a  kötelezett  megélhetését  súlyosan 
veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy 

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének két és félszeresét,

b) részletekben fizettetheti meg.

Eljárási szabályok

17. §

(1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból 
indul. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a 
hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
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(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az 

önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni 
kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, valamint az e rendeletben, illetve a 
vonatkozó  jogszabályokban  meghatározott  egyéb  igazolásokat.  A  kérelmező  által 
benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát 
igazoló  iratokat,  figyelemmel  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (2) bekezdésére.

(3) A  szociális  ellátás  iránti  kérelemben  és  jövedelemnyilatkozatban  szereplő  adatok 
valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. § (6) 
bekezdésben  foglaltak  szerint  kell  eljárni.  A  környezettanulmány  elvégzéséről  az  a 
szociális ügyintéző a Családsegítő Szolgálat bevonásával gondoskodik.

(4) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne 
jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, 
illetőleg az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(5) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

(6) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha a 
szociális ellátás összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése 
miatt változik.

(7) Eltérő  szabály  hiányában  a  rendelet  által  alkalmazott  fogalmak  értelmezésére  az  Sztv. 
4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Hatályba léptető rendelkezések

18. §

E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Tárnokréti Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
szóló 5/2007.(IV.11.) rendeletének 2-16. §-ai, 19-20. §-ai, 22-24. §-ai, 25. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjai,  25.  §  (2)-(3)  bekezdései,  26-29.  §-ai,  30.  §  (1)  bekezdés  a)-c)  e)-f) pontjai,  (2) 
bekezdés a)és d) pontjai, 31-33. §-ai, 35. § (1)-(4) bekezdései, 36. § (4)-(5) bekezdései, 37 §-a.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai 
napon megtörtént.

Tárnokréti, 2009. április 1.
dr. Molnár Erika

jegyző


