
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

7 /2003.( VII. 09.) SZÁMÚ RENDELETE 

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL 

ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

 

Tard községi önkormányzatának képviselő-testülete az 1993 évi III törvény ( Továbbiakban 

Sztv. ) alapján, valamint annak módosítására kiadott 2003 évi IV törvény rendelkezéseire is 

figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy a törvény keretein belül a helyi viszonyoknak megfelelően az 

önkormányzat meghatározza az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások 

formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és 

érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 

 

2.§ 

(1) A rendelet hatálya a Tard Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az Szt. 3. 

§. - ában meghatározott személyekre terjed ki. 

 

(2) Az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokat az önkormányzat, illetékességére 

és hatáskörére tekintet nélkül nyújtja. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3.§ 

 

(1) A rendelet alkalmazásában a (2) – (6) bekezdésekkel kiegészítve az Sztv. 4.§.-ában 

foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni 

(2) Lakásfenntartási kiadások: lakbér, vagy albérleti díj,lakáscélú pénzintézeti kölcsön 

havi törlesztő részlete, fűtési költség, villany, gáz és vízfogyasztás havi díja, hulladék 

és szennyvíz szállítás díja. 

(3) Természetben nyújtott ellátás különösen: a dologi javak – élelmiszer, tankönyv, 

tüzelőagyag, ruhanemű, stb. – beszerzése, közüzemi díjak, térítési díjak átvállalása, 

illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjának részben, vagy 

egészében történő átvállalása, elengedése. 

(4) Helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000.- Ft, amely tartalmazza a 

szállítás, a koporsó, a szertartás, és egyéb más felmerült és számlával igazolt 

költségeket is. 

(5) Szociálisan rászorult különösen az a kérelmező, aki – családját is figyelembe véve – 

önhibáján kívül jövedelemmel nem rendelkezik, vagy családjában az egy főre jutó 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, - egyedül 

élő esetében 200 %-át – nem haladja meg, ezért önmaga és családja létfenntartását 

biztosítani nem tudja, illetve létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. 



(6)  A létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerültek különösen akik: betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.  

 

Eljárási szabályok 

 

4. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására irányuló kérelmet a Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségéhez - szóban vagy írásban - kell 

benyújtani. 

 

(2)  A kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kérelmező személyi adatait,  

- a kérelem indokát, a kért támogatási formát, 

- a lakás és életkörülményekre és szociális, vagyoni helyzetre vonatkozó fontosabb 

adatokat. 

 

(3) 1
A szociális ellátások iránti kérelmeket a Sztv. - ben és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint kell 

benyújtani.  

 

(4)
2
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő 

       igazolást benyújtani, az alábbiak szerint: 

 

a) Keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást, 

b) Rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra 

vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai 

kézbesítési szelvényt. 

c) A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási 

Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének igazolását a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1997. évi IV. törvény alapján 

folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelmére vonatkozóan,  

d) Nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes 

összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány 

fénymásolatát, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti 

számlakivonatot.  

e) Vállalkozásból, őstermelésből, illetve azon tevékenységből származó jövedelmek 

esetén, mely után egyszerűsített adót, valamint egyszerűsített közteherviselésről 

hozzájárulást kell fizetni. 

f) Tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot 

(elismervény, postai feladóvevény, pénzintézeti számlakivonat) vagy a szülők 
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közötti egyezséget tartalmazó közokiratot, vagy a teljes bizonyító erejű 

magánokiratot, vagy jogerős bírói ítéletet. Állam által megelőlegezett tartásdíjról a 

gyámhivatal határozatát.  

g) Családi pótlékról postai szelvényt, vagy pénzintézeti folyószámlát.  

h) Az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a 

folyósító szerv igazolását.  

 

(5) A jövedelem számításához felhasználható: 

 

- a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

jövedelem háromhavi nettó átlagáról szóló igazolás, 

- munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat és az utolsó három hónap 

kifizetési szelvénye, 

- társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, 

- vállalkozó esetében a NAV felé tett adóbevallás a kérelem benyújtását megelőző 

gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, 

- egyéb jövedelem esetén a kérelmező felelőssége mellett tett írásbeli nyilatkozata a 

havi átlagos nettó jövedelméről. 

 

5.§ 

 

(1) 3
A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége a beérkezett 

kérelmeket döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan 

figyelemmel kíséri, indokolt esetben javaslatot tesz a támogatás megszüntetésére. A 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége jogosult a kérelmező 

által benyújtott igazolások,  adatok valódiságát vizsgálni, illetve előre be nem jelentett 

módon környezettanulmányt végezni. 

 

(2) A kérelem benyújtását követően környezettanulmányt kell készíteni minden olyan 

esetben, amelyben azt a kérelem elbírálására döntési joggal rendelkező szerv 

szükségesnek ítéli. 

 

6.§ 

 

(1) Jelen rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátás biztosítására a jogosult 

kérelme nélkül, hivatalból történő intézkedés esetén is van lehetőség. 

 

(2) Az (1) bekezdésben jelölt eljárásnak különösen akkor van helye, ha a döntésre jogosult 

tudomására jut olyan körülmény, amely a támogatott részére azonnali intézkedést igényel, 

így különösen súlyos betegség, rendkívüli életkörülmény romlás, családban történő 

hirtelen haláleset. 

 

(3) (2) bekezdésben jelölt eseményt a polgármester, a települési képviselő, intézményvezető, 

háziorvos vagy lakótárs jelezheti. 

 

7.§ 
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A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályai alapján 

és az alábbiak szerint történik: 

 

(1) A havonta rendszeresen folyósított pénzbeli ellátások a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége házipénztárából vehetők fel a tárgyhót követő 

hónap 2.- 5. közötti napokon.  

 

(2) Eseti pénzbeli támogatás a házipénztárból kerül kifizetésre a határozat meghozatalát 

követő 15 munkanapon belül. 

 

8.§ 
 

(1) A szociális törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e 

rendelkezések megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás visszafizetésére. 

Az eljárásra a Sztv. 17.§. (1) – (3) bekezdésében foglalt szabályok az irányadóak. 

 

(2) Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt is, akinek a szociális ellátás időtartama alatt 

visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a pénzellátásra 

és a szociális ellátásra együtt nem lett volna jogosult. 

A megtérítésre a Sztv. 17.§.(5) – (8) bekezdésében foglalt szabályok az irányadóak. 

 

II.FEJEZET 

 

Pénzbeli ellátások 

 

9.§ 

 

Az önkormányzat a következő pénzbeni ellátásokat állapíthatja meg: 

- Aktívkorúak ellátása 

- Lakásfenntartási támogatás 

- Önkormányzati segély 



Időskorúak járadéka 

 

10.§ 

 

Hatályon kívül helyezve 2013. március 14-én. 
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 Aktív korúak ellátása 

 

11. §. 

 

(1)  Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére meghatározott feltételek  

            teljesülése esetén rendszeres szociális segély kerül megállapításra.  

 

(2)  Az aktív korú ellátásra jogosult, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

egészségkárosodottnak nem minősülő személy az ellátás folyósításának feltételeként 

együttműködésre köteles, melyet nyilatkozatban vállal.  

 

(3) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében Tard Község 

Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az együttműködésre a Mezőkövesdi 

Kistérségi Szociális  és Gyermekjóléti Szolgálatot (a továbbiakban: Családsegítő) 

jelöli ki.  

 

(4) Az együttműködés tartalmazza: a nem foglalkoztatott személy köteles  

a) nyilvántartásba veteti magát a Családsegítő intézményi egységégben történő 

megjelenéskor.  

b) eleget tenni a beilleszkedést segítő program megvalósítására kötött 

megállapodásban foglaltaknak.  

 

(5) A beilleszkedést segítő program típusai: 

 

a) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglakozás 

b) egyéni készség, - és képességfejlesztő foglalkozás, 

c) élelmezési tanácsadás 

d) személyiségfejlesztő tréning 

e) képzési, átképzési program 

 

(6) A nem foglalkoztatott személy a családsegítéssel történő együttműködés keretében az 

alábbiak szerint köteles eljárni: 

a) meg kell jelennie a Családsegítőben a jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül, és nyilvántartásba vetetni magát.  

b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program 

kidolgozásában,  

c) megállapodást kell kötnie írásban a beilleszkedést segítő program megvalósítására 

a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül.  

d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő program megvalósítására kötött 

e) megállapodásban foglaltaknak.  

f) meg kell jelennie háromhavonta a Családsegítőben.  
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(7) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részelülő személy együttműködési 

kötelezettségének 2 éven belül ismételten nem tesz eleget, a családsegítő értesíti a 

megállapító szervet, és az ellátást meg kell szüntetni.  

 

Lakásfenntartási támogatás 

 

12. § 

 

(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. A települési önkormányzat  

        lakásfenntartási támogatást nyújt 

 

a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak  

            (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), 

b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek, 

c) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak 

            (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). 

 

(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az  

       egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  

       legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a  

       háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja. 

 

(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége  

      az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.  

      Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet  

       követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi  

       költségvetésről szóló törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - 

       határozza meg. 

 

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság  

    és minden további személy után 5-5 nm, 

                de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 

    (5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt  

       lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban  

       részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. 

       A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra  

       vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 20%-a, ha a jogosult 

     háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi  



     nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén  

    a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének  

    (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint.  

    A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:  

      TM = 0,2 – (J-0,5 NYM)  x 0,1, 

                                   NYM       

      ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 

      öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM -et századra kerekítve kell 

      meghatározni. 

 

(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
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(9) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a tárgyévben folyamatosan be 

lehet nyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 

 

Ápolási díj 

 

13.§ 

 

Hatályon kívül helyezve 2013. március 14-én. 

 

Önkormányzati segély 

 

14.§ 

 

(1) A Képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester – az e rendeletben 

meghatározottak szerint nyújthat önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45.§ (4) 

bekezdésében meghatározott esetekben.  

(2) Önkormányzati segély igényelhető:  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, 

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), 

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy  

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.  

(3) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek – a (13) bekezdésben foglalt 

kivétellel -, aki a (1) bekezdés szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási 

gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.  

(4) Az önkormányzati segély egyszeri összege – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel - nem 

lehet kevesebb, mint 5.000 Ft.  

(5) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély 

összege – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, amennyiben a kérelmező 

vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül,  
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b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amennyiben a kérelmező 

vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. 

(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon 

rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül 

ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - 

kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - 

nem állapítható meg.  

(7) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a 

felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a 

jogosultat.  

(8) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házipénztára útján 

gondoskodik. 

(9) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény 

megállapításának a (3) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt 

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 20 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem 

részesül közgyógyellátásban.  

(10) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.  

(11) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra 

igényelt önkormányzati segély (a továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell a 

segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.  

(12) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes 

képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek 

részére nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a (4) 

bekezdésében meghatározott mértékének négyszeresét.  

(13)  Az Önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.  

a)  ugyanazon háztartásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek számától, 

b) az ellátás sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át 

(14) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 

önkormányzati segélyre az eltemettető jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül jogosult.  

(15) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az 

eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A 

temetési számlát a szükséges adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.  

(16) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segély összege a 20.000.-forint. 

(17) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 

igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül 

nyújthatja be. 

(18 ) Kelengyesegély állapítható meg annak a tardi állandó lakóhellyel rendelkező családnak 

a részére ahol élő gyermek született, és a gyermek tartásáról, gondozásáról, neveléséről a 

család maga gondoskodik. 

(19) A kelengyesegély mértéke – jövedelemre tekintet nélkül - 15.000.- Ft. A harmadik és 

minden további gyermek esetében 30.000.- Ft 

(20) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelmező személy önkormányzati  

segélyre válik jogosulttá - az egyéb feltételek fennállása esetén - amennyiben a 

lakókörnyezete rendben tartott az alábbiak szerint:  



a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az önkormányzati segélyt kérelmező az általa 

életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat  

aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

ab) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát  

biztosítja,  

ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,  

ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a  járda 

melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület  méteres 

körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését 

biztosítja.  

b) A polgármester az önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelem benyújtását 

követő 3 napon belül meggyőződik a lakókörnyezet rendezettségéről.  

c) Amennyiben a lakókörnyezet az a) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a 

polgármester 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az elvégzendő tevékenység 

konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről 

ismételt helyszíni szemle során a közterület-felügyelet győződik meg.  

d) A kérelmező köteles az a) pontban felsorolt állapotot, a jogosultság megállapítását 

követően is fenntartani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem 

biztosítja, annak önkormányzati segély nem állapítható meg.  

d) A jogosultság feltételeként előírt szabályok folyamatos betartását a polgármester ellenőrzi.  

 (21) Az előző bekezdésekben meghatározottaktól a polgármester eltérhet, továbbá magasabb 

összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg az önmaguk, illetve családjuk létfenntartását 

veszélyeztető, előre nem látható rendkívüli élethelyzetbe kerülő, rászorult személyek részére. 

Rendkívüli élethelyzet: halál, baleset, természeti katasztrófa, lakóépület lakhatatlanná válása. 

 

Temetési segély 

 

15.§ 

 

(1) Hatályon kívül helyezve 2014.01.01-jén. 

 

Kelengye segély 

 

16.§. 

 

(2) (1 ) Hatályon kívül helyezve 2014.01.01-jén. 

 

III. FEJEZET 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

17.§ 

 

(3) Hatályon kívül helyezve 2014.01.01-jén. 

 

 

 

 

 

 



Közgyógyellátás 
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18.§ 

 

Hatályon kívül helyezve 2013. március 14-én. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

19.§ 

 

Az Önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi alapellátást biztosítja: 

 - étkeztetés 

20.§ 

 

Étkeztetés 

 

(1 ) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

      egyszeri meleg étkeztetésére kell lehetőséget biztosítani , akik az önmaguknak 

      és eltartottjaik étkeztetéséről tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

      gondoskodni. 

 

(2 ) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki 

      kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az  (1) bekezdés szerinti  

      étkeztetésről más módon gondoskodni.   
7
21.§ 

 

Házi segítségnyújtás 

 

 (1 ) Hatályon kívül helyezve 2014.01.01-jén. 

 

22.§ 

 

(1) A 20. § - ában szabályozott ellátásért külön rendeletben megállapított térítési díjat kell 

fizetni. 

 

(2) A térítési díjat az önkormányzat az éves költségvetés tárgyalásakor külön rendeletben 

      szabályozza. 

 

23.§ 

 

Családsegítés 

 

(4) Hatályon kívül helyezve 2014.01.01-jén. 

 

                                                           
6
 Módosította a 5 / 2006 (VI. 29) számú rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

7
 Módosította a 4/2004. (VI. 30.) számú rendelet a Szociális Igazgatásról és az egyes szociális 

ellátásokról 



 

24.§ 

(5) Hatályon kívül helyezve 2014.01.01-jén. 

 

25.§ 

 

Hatályon kívül helyezve 2013. március 14-én. 

  

V. FEJEZET 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

26.§ 

 

(1) E rendeletben szabályozott ellátások közül: a 11, 12, 15, 16, 20. § - aiban szabályozott 

ellátás megállapítására átruházott jogkörben a polgármester jogosult. 

 

(2) A 3.§ /6/.bek c./ pontjában meghatározott rendkívüli élethelyzet esetén  

- amennyiben a késedelem a támogatásra rászorult megélhetését, életét, testi épségét 

súlyosan veszélyeztetné – a 14.§-ban meghatározott átmeneti segély kérdésében azonnalos 

intézkedéséként a polgármester átruházott jogkörében dönt. E döntéséről a polgármester a 

képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatni köteles. 

 

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint annak 

végrehajtására kiadott mindenkor hatályos kormányrendeletek az irányadóak. 

 

27.§ 

 

(1)  E rendelet 2003. július 9.-án lép hatályba. 

 

(2)  A hatálybalépéssel egy időben a 9/2000 (VIII.05), 3/2001(IV.10), 2/2002 ( II.21) , 7/2002 

( V.30) .számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

 
 


