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Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 
13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól 
 

 

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. §-ában, 46. § 

(1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 

92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. § 

tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében 

és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

    

1. A rendelet hatálya 

    

1. § E rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élő természetes 

személyek közül csak a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott 

személyre terjed ki. 

    

2. A szociális ellátások általános szabályai 

    

2. § A települési önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó ellátások 

tekintetében a kérelem benyújtására, az ellátás megállapítására, kifizetésére, 

folyósítására és ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a végrehajtására 

kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek az irányadók az e rendeletben 

foglalt eltérésekkel. 

3. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelem a körjegyzőségen nyújtható 

be. 

 (2) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok: 

  a) munkáltatói igazolás, 

  b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás igazoló szelvénye, 

  c) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámlakivonat, 

  d) munkaügyi központ által folyósított ellátást megállapító határozat, 

  e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt 

időszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata, 

  f) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező 

büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó 

jövedelemről. 

 (3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, postai kiutalással vagy a 

körjegyzőség házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre. 

 (4) A temetési segély, a nem havi rendszerességgel adott lakásfenntartási 

támogatás és a nem havi rendszerességgel adott átmeneti segély folyósítására 

a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kerül sor. 

 (5) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul 

igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben 

történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. 
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4. § A képviselő-testület a polgármesterre átruházza 

  a)
1
 a szociális célú tűzifa támogatás megállapítására vonatkozó 

hatáskörét, 

  b) az átmeneti szociális segély megállapítására vonatkozó hatáskörét, 

  c) a temetési segély megállapítására vonatkozó hatáskörét, 

  d) a karácsonyi támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét és  

  e) a kórházi ápolási támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét. 

5. § Nem kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szerinti döntést hozni 

  a) a karácsonyi támogatás megadásáról és 

  b) a kórházi ápolási támogatás megadásáról. 

    

3. Pénzbeli és természetbeni ellátások 

    

6. §
2
 A településtisztaság és a környezetvédelem tárgyában alkotott önkormányzati 

rendelet előírásainak megfelelően gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott ház 

udvara, kertje, a kerítéssel határos terület és járda tisztán tartásáról 

  a) az aktív korúak ellátására jogosult személy, 

  b) a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személy. 

7. § (1) Az egészségkárosodottnak nem minősülő személy,  

  a) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát az 

együttműködésre kijelölt „Napsugár” Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), 

  b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az 

együttműködésre kijelölt szervvel, 

  c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, 

  d) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre 

emelkedését követő 30 napon belül igazolja a körjegyzőségen, hogy 

az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetette magát. 

 (2) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális 

helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet:  

  a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 

  b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket 

fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, 

továbbá a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való 

részvételre, 

  c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, 

képzésben történő részvételre. 

 (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az 

együttműködő személy: 

  a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás szabályait 

megszegi, 

  b) a számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot 

formáló foglalkozáson, tanácsadáson, vagy a munkavégzésre történő 

felkészülést segítő programban nem vesz részt, 

  c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, 

képzésben nem vesz részt. 

                                                 
1
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 (4) Az együttműködő személy az akadályoztatás megszűnésétől számított nyolc 

napon belül igazolja az együttműködésre kijelölt szervnél, ha az 

együttműködési kötelezettségét önhibáján kívül szegte meg.  

 (5) Az együttműködésre kijelölt szerv 15 napon belül jelzi a jegyzőnek, ha a 

rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget.  

8. §
3
  

9. § (1) Méltányossági ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki a 18. életévét 

betöltött tartósan beteg, de nem súlyos fogyatékos személy gondozását végzi, 

amennyiben: 

  a) családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb 

munkabér összegét nem haladja meg, és 

  b) az ápolt családjában nem él olyan másik személy, aki jövedelemszerző 

tevékenységet nem folytat, illetve rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezik; és az ápolt személy gondozására, ápolására képes. 

 (2) A képviselő-testület elutasíthatja a méltányossági ápolási díjra vonatkozó 

kérelmet, ha annak fedezete az önkormányzat költségvetésében nem 

biztosított. 

10. § Átmeneti szociális segély állapítható meg annak a személynek, aki a szociális 

ellátásokról szóló törvény alapján arra jogosult és akinek családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb munkabér 150%-át. 

11. § (1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a szociális ellátásokról 

szóló törvény alapján arra jogosult és akinek családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb munkabér kétszeresét. 

 (2) A kérelem a haláleset bekövetkeztét követő 60 napon belül nyújtható be. 

 (3) A temetési segély összege 20 000 Ft. 

12. § (1)
4
 Az önkormányzat a karácsonyi ünnepek előtt a lakosok részére szociális 

rászorultságuk vagy jövedelmi viszonyaik figyelembevételével támogatást 

biztosíthat. A karácsonyi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás 

formájában is nyújtható. 

 (2) Képviselő-testület a támogatás feltételeit a költségvetési rendeletben állapítja 

meg. 

13. § (1) Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül a kórházi 

kezelésben részesülő lakosok részére a kórházi ellátás időtartamának 

figyelembevételével eseti pénzbeli támogatást biztosíthat.  

 (2) Képviselő-testület a támogatás feltételeit a költségvetési rendeletben állapítja 

meg. 

14. § A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha 

  a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a 

köztemetés költségeit nem fedezi, és 

  b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles 

személy és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését 

súlyosan veszélyezteti. 

15. § Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a 

rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 25%-át, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

                                                 
3
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4
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nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül 

élő esetén 200%-át. 

15/A. §
5
 (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa 

biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 57/2003.(X.4.) BM rendelet alapján az önkormányzat 

részére jóváhagyott összmennyiség erejéig. 

 (2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető az a személy,  

  a) aki  

   aa) aktív korúak ellátására jogosult, 

   ab) időskorúak ellátására jogosult, 

   ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 

támogatásra jogosult,  

   ad) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

   ae) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel; és 

  b) akinek lakása fával fűthető. 

 (3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyekés a háztartások 

számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a 

kérelem beérkezésének sorrendjében történik. Az üresen álló, nem lakott 

ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. 

Egy háztartás részére legalább 1 m
3
, legfeljebb 5 m

3
 tűzifa biztosítható. 

 (4) A támogatás iránti igényeket írásban kell benyújtani az igényjogosultság 

alapját képező szociális ellátás vagy körülmény és az azt megállapító hatóság 

megjelölésével.  

 (5) A támogatás iránti igényeket első körben a támogatásigénylési lehetőségről 

szóló hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételétől számított 

10 napon belül lehet benyújtani.  

 (6) Amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtott 

kérelmek elbírálását követően nem kerül szétosztásra a teljes tűzifa-

mennyiség, akkor a megmaradó keret erejéig további támogatási igény 

nyújtható be ezen tény helyben szokásos közzétételétől a keret kimerüléséről 

szóló tájékoztató közzétételéig, de legfeljebb 2014. január 31–ig. Az 

(5) bekezdés szerinti határidőt követően benyújtott támogatási igények 

elbírálására a benyújtás sorrendjében kerül sor. 

    

4. Szociális szolgáltatások 

    

16. § (1) Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít azon személynek, aki 

  a) a 62. életévét betöltötte, vagy 

  b) rokkantsági nyugdíjas, vagy 

  c) baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy 

  d) hajléktalan, vagy 

  e) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy 

szenvedélybetegsége miatt a napi legalább egyszeri meleg étkezést 

önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem tudja biztosítani és ezt háziorvos vagy szakorvos által kiállított 

igazolással bizonyítja. 
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 (2) A szociális étkeztetés egyéb főzőhely keretében, lakásra szállítással történik 

A főzőhely biztosításáról a polgármester gondoskodik. Az étkeztetéssel 

kapcsolatos egyéb feladatokat a falugondnok látja el.  

 (3) A szociális étkeztetésben részesülő személyek ellátási jogosultságának 

felülvizsgálatára az intézményi térítési díj változásakor, de legalább évente 

egyszer kerül sor. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az 

igénybevevő a szociális étkeztetésre nem jogosult, az ellátás megszüntetésére 

a felülvizsgálat lezárultát követő 15. napon kerül sor. 

17. § A házi segítségnyújtásról a Lenti Kistérség Többcélú Társulása gondoskodik. 

18. § A falugondnoki szolgáltatást a Hetési Falugondnoki Társulás látja el. 

19. § A családsegítő feladatok ellátásáról a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 

gondoskodik. 

20. § Az önkormányzat a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel 

kötött ellátási szerződés útján biztosítja azon nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

ápolását, gondozását, akik állandó felügyeletre, gondozásra és ápolásra szorulnak és 

azt más módon nem lehet számukra biztosítani. 

    

5. Térítési díj 

    

21. § (1)
6
 Az önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetés bruttó intézményi térítési 

díja ellátási naponként 410 Ft. 

 (2) A térítési díjat a képviselő-testület az ellátott jövedelmi viszonyaira tekintettel 

mérsékelheti vagy elengedheti. 

    

6. Záró rendelkezések 

    

22. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

23. §
7
 A 4. § a) pontjában és a 15/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a szociális ellátások 

helyi szabályairól szóló 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 14/2013.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

ügyek elbírálása során is alkalmazni kell. 
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