
CSAHOLC  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2009. (IX.15.) 
RENDELETE

A szociális ellátások helyi szabályozásáról 

Csaholc  Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat), a helyi  
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a  szociális  
igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló,  többször  módosított  1993.  évi  III.  törvényben 
(továbbiakban: Szt.)  1.§.(2), 25.§.(3), 26.§.,  32.§.(1). Illetve (3).,  38.§.(9), 45.§.(1).,  46.§.(1), 
47.§., 50.§.(3), 56.§.(1) és 62.§.(2)kapott felhatalmazás alapján, illetve szabályozások alapján – 
figyelemmel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,  
valamint  folyósításának  részletes  szabályairól  szóló  többször  módosított  63/2006.  (III.  27.) 
Korm.  rendeletben  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  foglaltakra  –  a  szociális  ellátások helyi 
szabályozásáról a következő rendeletet alkotja:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §
E  rendelet  célja,  hogy  a  szociális  biztonság  megteremtése  és  megőrzése  érdekében  –  az 
Önkormányzat  anyagi  teljesítő  képességére  is  figyelemmel  –  meghatározza  a  szociálisan 
rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, 
feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.

A rendelet hatálya

2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
          a)  Csaholc   község  önkormányzat  közigazgatási  területén  bejelentett  lakóhellyel 

rendelkező 
          aa) magyar állampolgárokra,
          ab) bevándoroltakra és letelepedettekre,
          ac) hontalanokra,
          ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre;
          b) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási 

területén tartózkodó hajléktalan személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésében  foglaltakon  túlmenően  kiterjed  az  Európai  Szociális  Kartát  megerősítő 
országoknak a Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed:

a)  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és 
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a 
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Magyar  Köztársaság  területén  gyakorolja,  és  a  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra  történő  alkalmazásiról  szóló  1408/71/EGK  tanácsi  rendeletben  meghatározott 
jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben  az  ellátás  igénylésének  időpontjában  az  Szmtv.-ben  meghatározottak  szerint  a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a 
polgárok személyi  adatainak  és  lakcímének  nyilvántartásáról  szóló törvény szerint  bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik. /Szt. 3. § (1) – (3) bek./
(4) Az Önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, 

A szociális igazgatás szervei

3. §
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket

a) a képviselő-testület,
b) a polgármester,
c) az önkormányzat körjegyzője 

gyakorolja.
(2) A kérelmet - ha az Szt. másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört gyakorló szerv 
bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több 
lakcíme  van,  az  illetékességet  az  a  lakóhely  vagy  tartózkodási  hely  alapozza  meg,  ahol 
életvitelszerűen lakik. /Szt. 32/A. § (1)  bekezdés/

4. §
(1)  Az  Önkormányzat  az  Szt.-ben  és  az  e  rendeletben  szabályozott  szociális  eljárásokban 
hatáskörét a következők szerint ruházza át:

a) Polgármesterre
aa) Szt. 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátások biztosítása,
ab)  az  Szt.-ben,  illetve  e  rendeletben  szabályozott,  valamint  az  Önkormányzat 

Közfoglalkoztatási tervében meghatározott közfoglalkoztatás (közcélú munka, 
közmunka és közhasznú munka) megszervezése,

ac) Szt. 37/C. § (4) bekezdése szerinti megállapodás megkötése,  
ad) temetési segély /Szt. 46. §/,
ae) szociális étkeztetés.

 (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 
napon belül a képviselő- testülethez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Eljárási szabályok

5. §
(1)  Az e  rendelet  hatálya  alá  tartozó,  pénzben  vagy természetben  nyújtott  szociális  ellátásra 
jogosultság,  jogosultat  érintő  jog  és  kötelezettség  megállapítására,  továbbá  a  hatósági 
ellenőrzésre a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. /Szt. 5. § (1) bekezdés/
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(2) A 3. § (1) bekezdésében szabályozott feladat- és hatáskörbe tartozó ellátások megállapítása 
iránti  kérelmeket  Túrricse-Csaholc   Községi  Önkormányzatok  Körjegyzőségéhez  (a 
továbbiakban:  Körjegyzőség)  lehet írásban,  a  Korm.  rendeletben  vagy  e  rendeletben 
meghatározott formanyomtatványon előterjeszteni. 
(3) E rendeletet az Szt-vel és a Korm. rendelettel együttesen kell alkalmazni.
(4) A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  Korm.  rendeletben  meghatározott  iratokat,  igazolásokat, 
valamint  a  jövedelemtől  függő  szociális  ellátások  esetében  a  jövedelem típusának  megfelelő 
igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint: 

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást
b) munkanélküli ellátás, társadalombiztosítási ellátás esetén a folyósított ellátást igazoló 
szelvényt, vagy folyószámla kivonatot
c) vállalkozó esetén az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző 
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról
d) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát 
a havi átlagos nettó jövedelmekről.

(5) Ha a kérelem elbírálására  jogosult  szerv hivatalos tudomása vagy a tényállásra tekintettel 
beszerzett környezettanulmány megállapításai alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a 
jövedelem nyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve 
saját  és  a  családja  tulajdonában  álló  vagyon  fenntartási  költségeit  igazoló  dokumentumok 
benyújtására.  Abban  az  esetben,  ha  a  fenntartási  költségek  meghaladják  a 
jövedelemnyilatkozatban  szereplő  jövedelem  50%-át,  a  jövedelem  a  fenntartási  költségek 
figyelembevételével vélelmezhető.
(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. /Szt. 9. §/
(7)  Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, 
az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes.  
Az ápolási díjat, az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt,  a rendelkezésre állási 
támogatást és a lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani, a jogosult 
által megjelölt folyószámlára, vagy az önkormányzat pénztárából. Az átmeneti segélyt a jogosult 
az önkormányzat pénztárában veheti át
(8) Ha a szociális  ellátás nem a teljes hónapra jár,  az ellátás összege az ellátás havi összege 
harmincad  részének  és  az  ellátási  napok  számának  szorzata.  A  lakásfenntartási  támogatás  a 
kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6. §
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e törvény megsértésével nyújtott 
szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt 
pedig kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b)  természetben  nyújtott  szociális  ellátás  esetén  a  dolog  visszaszolgáltatására  vagy  a 

szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére;
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes 

összegének megfizetésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal 
megemelt  összegben  kell  visszafizetni.  Kamat  csak  a  szociális  ellátás  jogosulatlan  és 
rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.
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(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 
megtérítését  az  igénybevételről  való  tudomásszerzésétől  számított  három  hónapon  belül 
rendelheti  el.  Nem lehet  a  megtérítést  elrendelni,  ha  az  igénybevételtől,  illetőleg  folyamatos 
ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. /Szt. 17. § (1)-(3) bekezdés/
(4)  A  megtérítés  összege,  illetve  pénzegyenértéke  és  a  kamat  összege  méltányosságból 
elengedhető,  csökkenthető,  részletfizetés  adható,  mennyiben  azok  megfizetése  a  kötelezett 
megélhetését súlyosan veszélyeztetné. /Szt. 17. § (5) bekezdés/

Adatkezelés

7. §
(1)  A szociális  ellátásra  való  jogosultság  megállapítása,  az  ellátás  biztosítása,  fenntartása  és 
megszüntetése céljából a jegyző,  a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az 
ellátó  szociális  intézmény  vezetője  nyilvántartást  vezet,  az  Szt.-ben  és  a  meghatározott 
adattartalommal.
(1)  Az  (1)  bekezdésben  nyilvántartásra  kötelezettek  -  az  Szt.-ben  és  egyéb  jogszabályokban 
meghatározottak szerint - kötelesek az adatokat biztonságosan tárolni, folyamatosan pontosítani, 
azokból adatszolgáltatást nyújtani.   

Pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

8. §
A pénzbeli ellátások kifizetése a Körjegyzőség pénzügyi ügyintézőjének feladata, aki pénzügyi 
nyilvántartást  vezet  az  ellátások  kifizetéséről,  gondoskodik  az  ellátásokkal  összefüggő 
járulékfizetési, pénzügyi-elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.
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II. Rész

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Ellátások formái

9. §
(1) E rendelet alkalmazásában szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:

a) időskorúak járadéka,
b) rendelkezésre állási támogatás,
c) rendszeres szociális segély, 
d) ápolási díj,
e) lakásfenntartási támogatás,
f) átmeneti segély,
g) temetési segély;

(2)  Az  Önkormányzat  a  következő  természetbeni  szociális  ellátásokat  biztosítja  az  arra 
jogosultaknak:

a) közgyógyellátás
b) köztemetés

(3)  Egyes  pénzbeli  ellátások  –  egészben  vagy  részben  –  természetbeni  szociális  ellátás 
formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:

a) lakásfenntartási támogatás,
     b) átmeneti segély,
     c) temetési segély, 

Időskorúak járadéka

10. §
(1) Az időskorúak járadékára az Szt.-ben foglaltak az irányadóak. 

Aktív korúak ellátása

11. §
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 33 – 35. § - ai alapján kell megállapítani.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult, az Szt. 37/B. §. (1) bekezdése szerint rendszeres szociális 
segélyben részesülő köteles a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 
belül  a  Rozsály-i  Túrmelléki  Erdőhát  Mikro   Körzet  Szociális  Alapszolgáltatási  Központhoz 
tartozó  családsegítő  szolgálattal  (Rozsály,  Kossuth u.  37.  szám;  a  továbbiakban:  családsegítő 
szolgálat) nyilvántartásba vetetnie magát, ahol az Szt. 37/C § (1) bekezdés szerinti, valamint e 
rendeletben szabályozott együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.
(3) A (2) bekezdés szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a 
családsegítő szolgálattal együttműködik, amelynek keretében

a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,
b)  a  beilleszkedését  segítő  programról  írásban  megállapodik  az  együttműködésre  kijelölt 

szervvel,
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

(4)  A  beilleszkedést  segítő  program  az  önkormányzattal  együttműködő  személy  szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet

a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
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b)  az  együttműködő  személy  számára  előírt,  az  egyéni  képességeket  fejlesztő  vagy  az 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést 
segítő programban való részvételre,

c)  a  felajánlott  és  az  iskolai  végzettségének  megfelelő  oktatásban,  képzésben  történő 
részvételre,  különösen az általános  iskolai  végzettség és az első szakképesítés  megszerzésére. 
/Szt. 37/D. § (1)-(2) bekezdései/

Lakásfenntartási támogatás

12. §
(1) A lakásfenntartási támogatásra az Szt.-ben és e rendeletben foglaltak az irányadóak. 
(2) Az Önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatáson kívül helyi lakásfenntartási 
támogatást   a rendeletben foglaltak szerint.
(3) Helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át  és a 
lakásfenntartás elismert havi  költsége a háztartás havi  összjövedelmének a 20 %-át eléri.
 (3) A lakásfenntartás  elismert havi  költsége az e rendeletben elismert  lakásnagyság  és az egy 
négyzetméterre  jutó költség   szorzata.
(4) Az egy négyzetméterre elismert  havi költség 450 forint.
Ez  az  összeg   megegyezik  a  normatív  lakásfenntartási   támogatásnál  meghatározott  egy 
négyzetméterre jutó havi  költséggel,  melyet  minden évben  a költségvetési  törvény  határoz 
meg.

(5) A helyi lakásfenntartási  támogatás esetében elismert lakásnagyság

a.) ha a háztartásban egy személy lakik 45 m2,
b.) ha a háztartásban két személy lakik 60 m2,
c.) ha a háztartásban  három személy lakik 65 m2,
d.) ha a háztartásban négy vagy annál több személy lakik  70 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege  2.500 forint.

(7) A helyi lakásfenntartási támogatás  iránti kérelmet minden év március 1. – március 31. között, 
valamint szeptember 1- szeptember 30. napja között lehet benyújtani.
A kérelem nyomtatványt a rendelet  1. számú melléklete tartalmazza.

(8) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a lakás nagyságáról, a háztartásban együtt élők számáról, 
arról,  hogy  a  támogatást   kérő  milyen  jogcímen  lakik  a  lakásban.  Csatolnia   kell  annak  a 
közüzemi szolgáltatónak a számláját, ha természetben kéri az ellátást, amelyekhez  a támogatás 
átutalását kéri.

(9) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása  hat hónapra  történik.

(10)A helyi lakásfenntartási támogatás  a kérelmezőt a kérelem  benyújtása hónapjának első
Napjától  illeti meg.

(11)A megállapított  támogatás  a jogosult részére a tárgyhónapot  követő hónap 5. napjáig kerül 
kifizetésre, illetve  folyószámlára utalásra vagy a szolgáltatást végző részére   kell átutalni.
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Ápolási díj

13. §
(1) Az ápolási díjra való jogosultságra az Szt.-ben és e rendeletben foglaltak az irányadóak. 
(2)  Az önkormányzat  rendeletében  nem szabályozza   a  18.  életévét  betöltött  tartósan   beteg 
személy ápolására, gondozására vonatkozó ápolási díj formáját, ilyen ellátást  rendeletében  nem 
állapít  meg. 
(3 Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell  az Szt. 43. §. Szerinti igazolást is.

Átmeneti segély

14. §
(1) Az átmeneti segélyre való jogosultságra az Sztv. 45. §-ában foglaltak az irányadóak. 
(2)  A  települési   önkormányzat  képviselőtestülete   a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan  vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére átmeneti segélyt állapíthat meg. 
(3) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez „kérelem és adatlap” nyomtatványt kell 
kiállítani a kérelmezőnek, melyet a rendelet 2. számú melléklete tartalmaz. 
(4)Elsősorban  azokat  a  személyeket   indokolt  átmeneti  segélyben  részesíteni,  akik  önmaguk 
illetve  családjuk  létfenntartásáról  más  módon   nem tudnak  gondoskodni,  vagy  alkalmanként 
jelentkező többlet kiadások, tartós betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 
(5) Az átmeneti segély megállapításánál, a családban  élő kérelmező esetén, egy főre jutó havi 
nettó  jövedelem az  öregségi  nyugdíj   mindenkori   legkisebb összegét,  egyedülálló  esetén  az 
öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összege 150 %-át nem haladhatja meg.
(6)Az  esetenként  megállapítható  átmeneti  segély  minimum összege 3.000 forint,  maximum 
összege  a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének megfelelő összeg.
(7)Átmeneti  segély  ugyanazon  személyek  részére   illetve  velük  közös  háztartásban  élő 
családtagjuk részére együttesen számolva  egy naptári éven belül, maximum  három alkalommal 
állapítható meg, egy  naptári éven belül adható összegének felső határa nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének kétszeresét. 
(8)  Az  átmeneti  segély  alkalmanként  –  a  közgyógyellátásra  jogosultságtól  függetlenül  –  a 
kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni 
fedezetéül, gyógyszertámogatásként is nyújtható. 
(9)  Az átmeneti  segély  rendeltetésszerű  felhasználásának  biztosítása  érdekében  természetbeni 
ellátásként – élelmiszerek, közszükségleti cikk -  is megállapítható. 
(10)A  Képviselőtestület  az  átmeneti  segély  (2)-(5)  bekezdésében  meghatározott  feltételeitől 
különösen indokolt esetben eltérhet, ennek megfelelően hivatalból is állapíthat meg a rászorult 
részére  átmeneti segélyt. 

Temetési segély

15. §

(1) A temetési segélyre való jogosultságra az Szt.-ben és e rendeletben foglaltak az irányadóak. 
(2) A Képviselőtestület a temetési segély megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.
(3) A temetési segély , figyelemmel a magas temetkezési költségekre, jövedelemvizsgálat nélkül 
biztosítja  annak  a  hozzátartozónak  a  részére,  aki  az  elhunyt  személy  eltemettetéséről 
gondoskodott. 
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(4) A temetési segély összegét minden évben a költségvetést megállapító rendeletében állapítja 
meg a képviselőtestület.

Felsőoktatásban tanulók támogatása
16. §.

(1)A Képviselőtestület évente dönt a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, a felsőoktatásban tanuló diákok tanulásának 
elősegítése céljából.
(2) A támogatást azok a diákok vehetik igénybe, akik egyetem- és/vagy főiskola nappali 
tagozatán első alapképzésben vesznek részt., vagy kezdik meg tanulmányaikat.
(3) A támogatás mértéke hallgatónként havonta  3.000 forint,  amely vissza nem térítendő 
támogatás és csak a tanév idejére  állapítható meg.
(4) A kérelmeket a Csaholc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által kiadott felhívásnak 
megfelelően a Körjegyzőségi Hivatalhoz kell benyújtani.
(5) A támogatás megállapításánál  a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem  az öregségi 
nyugdíj  mindenkori legkisebb  összegének 200 %-át  nem haladhatja meg.
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III. Rész

TERMÉSZETBEN NYÚJTOT ELLÁTÁSOK

17. §

A Képviselő – testület az Szt. 47.§ - a értelmében természetbeni ellátásként átmeneti és temetési 
segélyt, valamint lakásfenntartási támogatást biztosíthat.

Jellegükből fakadóan természetbeni ellátások:
- közgyógyellátás,
- köztemetés, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,  
- élelmiszer,  a  tankönyv,  a  tüzelő  segély,  a  közüzemi  díjak,  illetve  a 

gyermekintézmények  térítési  díjának  kifizetése,  valamint  a  családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatások,

Köztemetés

18. §
(1) A köztemetésre az Sztv. 48. §-ában foglaltak az irányadóak. 
A köztemetés kérelemre és hivatalból is elrendelhető.
(2)  Az ellátás  megállapításáról,  illetve  biztosításának  módjáról  a  döntéskor  határozatban  kell 
rendelkezni.

Közgyógyellátás

19. §

(1) A közgyógyellátásra jogosult:
a) alanyi jogon az Szt. 50. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint,
b) normatív jogon az Szt. 50. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
c) a képviselő-testület e rendelete 19. §-ában  meghatározott feltételeknek megfelelő 

személy.
(2) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző  dönt.
(3) Méltányosságból közgyógyellátás állapítható meg annak, aki szociálisan rászorult és  havi 
gyógyító ellátásának költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése viselni nem 
képes .
(3)A (3) bekezdés szerinti  szociális rászorultság megállapítás szempontjából figyelembe vehető 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 205 %-át  és a havi gyógyító ellátás igazolt 
térítési díja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át  eléri.
(4) A közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez csatolni kell az:

- a kérelmező és a családja jövedelemigazolását a kérelem beadása előtti  hónapra  
  vonatkozóan 
- a háziorvos igazolását a rendszeres havi gyógyító ellátási szükségletről.

(5) A közgyógyellátási igazolvány térítési díját a jogosultság megállapítását  követően az Észak-
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alföldi  Regionális  Egészségbiztosítási  Pénztár által  megadott  számlára az önkormányzat  fizeti 
meg.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

20. §
(1) Az egészségügyi  szolgáltatásra való jogosultság ügyében az Sztv. 54. §-ában foglaltak az 
irányadóak. 
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IV. Rész

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

21. §

(1) Az Önkormányzat külön társulási megállapodásokban foglaltak alapján, illetve a társulások 
által fenntartott intézmények keretében a következő ellátásokat biztosítja:
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
b) támogató szolgáltatás,
c) gyermekjóléti szolgáltatás,
d) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás.

 (2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a.) – f.) pontig  felsorolt  ellátásokat  a 3. számú mellékletben 
meghatározott társulásokban fenntartott intézményi keretek között biztosítja. 
(3) A falugondnoki szolgáltatás  működését külön rendeletben szabályozza az önkormányzat.

Szociális étkeztetés

22. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetésről  –  ebédről  –  kell  gondoskodni,  akik  azt  önmaguknak,  illetve  önmaguknak  és 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Étkeztetésben  kell  részesíteni  azt  az  igénylőt,  illetve  általa  eltartottat  is,  aki  kora  vagy 
egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni.
(3) A településen élő fogyatékos személyek,  pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 
szenvedélybetegek  részére  lehetőséget  kell  biztosítani  az  étkeztetés  igénybe  vételére,  illetve 
segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.
(4)  Az  (1)  bekezdése  szerinti  étkeztetést  a  Csaholci  Általános  Iskola  és  Óvoda   konyhája 
biztosítja. 

Házi segítségnyújtás

23. §

(1)  A  képviselőtestület  az  Szt.  63.  §-ában  meghatározott  Házi  segítségnyújtás  feladatokat  a 
Rozsály-i Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális  Alapszolgáltatási Központja útján látja el.
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A képviselőtestület a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására egy házi gondozási részkörzetet 
hoz létre, amelybe a település teljes közigazgatási területe tartozik.
(2)A házi segítségnyújtásért  térítési díjat nem állapít meg.

Családsegítés

24. §

A képviselőtestület az Szt. 64. §-ában meghatározott Családsegítési feladatokat a Rozsály-i 
Túrmelléki Erdőhát  Mikro Körzet  Szociális Alapszolgáltatási Központja  útján látja el.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

25. §

(1) A képviselőtestület  az Szt.  65.  §-ában meghatározott  jelzőrendszeres házi  segítségnyújtási 
feladatokat  a  Felső-Tisza Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  keretein  belül  a  Fehérgyarmat 
Városi Szociális Központ útján látja el.
(2)

Támogató szolgáltatás

26. §
(1) A képviselőtestület az Szt. 65/C. §-ában meghatározott Támogató szolgáltatási feladatokat a 
Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül a Támogató Szolgálat Jánkmajtis 
körzetközponttal látja el.

Szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárási szabályok, térítési díj

Az ellátás igénybevétele

27. §
(1)  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  igénybevétele  önkéntes,  az  ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett 
személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. 
A  korlátozottan  cselekvőképes  személy  a  kérelmét,  indítványát  a  törvényes  képviselőjének 
beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan 
terjesztheti elő. /Szt. 93. § (1) és (2) bekezdés/
(3) A 26. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások iránti kérelmeket – a  c)  és az  f)  pontok 
kivételével – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 
(XI.  24.)  SzCsM. rendelet  (a továbbiakban:  SzCsM. rendelet)  3.  § (1) bekezdése szerint  kell 
benyújtani  Rozsály-i Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Központhoz 
(Rozsály, Kossuth u. 37. szám), mint szolgáltatási hely vezetőjéhez (a továbbiakban: szolgáltatási 
hely  vezetője).  A kérelmeket  helyben  a  Polgármesteri  Hivatalban  lehet  benyújtani  és  onnan 
történik a továbbítása Szociális Alapszolgáltatási Központhoz.
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(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás igénybevételéhez és annak 
biztosítás  során  legalább  kétévente,  vizsgálni  kell  a  szociális  rászorultságot.  A  szociális 
rászorultság  vizsgálata  az  intézményvezető  feladata,  melyről  az  SzCsM.  rendelet  szerinti 
nyilatkozatot kiállítja.
(5) Az étkezés, házi segítségnyújtás és idősotthoni ellátás igénylésekor - az ellátás igénybevételét 
megelőzően  - az Szt-ben foglaltak szerinti jövedelemvizsgálatot kell végezni, amelyről a jegyző 
igazolás állít ki. /Sz. 119/C. § (1) és (3) bekezdés; SzCsM. rendelet/ 
(6)  A  házi  segítségnyújtás  gondozási  szükséglet  vizsgálata  nélkül  is  nyújtható  az  Sztv-ben 
szabályozottak szerit.

A soron kívüli eljárás és ellátás

28. §
(1)  Az  intézményvezető  soron  kívüli  eljárás  keretében  ellátást  biztosít  az  arra  rászoruló 
személynek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátást különösen az alapozza meg, hogy az igénybevevő

a)  önmaga  ellátására  teljesen  képtelen  és  nincs  olyan  hozzátartozója,  aki  ellátásáról 
gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható 
meg,

b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
c)  szociális  helyzetében,  egészségi  állapotában  olyan  kedvezőtlen  változás  következett  be, 

amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és 

a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
(3)  A  soron  kívüli  elhelyezés  iránti  igény  sorrendben  megelőzi  a  többi  kérelmet.  /SzCsM. 
rendelet 15. §/

Szociális ellátások térítés díja

29. §
(1) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – ha az Szt. másképp nem rendelkezik – térítési 
díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjat 

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c)  a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, 

örökbe  fogadó szülője,  akinek  családjában az egy főre  jutó jövedelem a  tartási  kötelezettség 
teljesítése  mellett  meghaladja  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  két  és 
félszeresét,

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy 

köteles megfizetni.
(3) A hatáskör gyakorlója ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel (Szt.119/C. §) 

nem rendelkezik. (Szt.114. § (1)-(3) bekezdés/
(4) Térítésmentesen kell biztosítani:

a) családsegítést,
b) közösségi ellátásokat,
c) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást.
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Általános szabályok

30. §
(1) A szociális  alapszolgáltatás  személyi  térítési  díjának megállapításánál  az Szt.  116. §-ában 
szabályozottak szerint kell eljárni. 
(2) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 117. § (2) 
bekezdésében foglaltakat. 
(3) Az intézményi térítési díjat - a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és 
a támogató szolgálat kivételével - ellátási napra vetítve kell megállapítani.
(4) A személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve kell megállapítani.
(5) A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.
(6)  Ha az  ellátást  a  jogosult  a  hónap  nem mindegyik  napján  igénybe  veszi,  akkor  -  a  házi 
segítségnyújtás,  a jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás  és a támogató szolgálat  kivételével  -  a 
személyi  térítési  díj  megállapításánál  figyelembe  vehető  havi  jövedelmet  naptári  napra  kell 
átszámolni úgy,  hogy a rendszeres havi jövedelem összegét harminccal kell osztani. Ebben az 
esetben az ellátásért fizetendő napi személyi térítési díj a napi jövedelemnek az Szt. 116. § (3) 
bekezdésében és a 117. § (2) bekezdésében meghatározott mértékét nem haladhatja meg.

Étkeztetés

31. §
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási 
önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a napok számaként  csak az étkezési  napok száma vehető 
figyelembe.
(4)  Az  étkeztetés  intézményi  térítési  díja  aszerint  differenciált,  hogy  az  ételt  a  helyszínen 
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő 
étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel, lakásra történő kiszállítása 
közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat 
csak egy személyre lehet megállapítani.
(5) Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi 
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a 
személyi  térítési  díj  a kiszállításra számított  térítési  díjnak és az adott  hónapban kiszállítással 
igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.
(6)  Ha  az  ellátást  betegség  vagy  más  ok  miatt  a  jogosult  nem  kívánja  igénybe  venni,  a 
távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően 
írásban be kell  jelenteni.  Ennek elmulasztása  esetén a  kötelezett  a térítési  díj  megfizetésének 
kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a 
távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Házi segítségnyújtás

32. §
(1)  A  házi  segítségnyújtás  gondozási  óradíja  nem  haladhatja  meg  az  egy  ellátottra  jutó 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó 
összegét.
(2) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és 
az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy 
annak összege ne haladja meg az Szt. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. 

14



(3) A házi segítségnyújtásban - az Szt. 63. §-ának (8) bekezdése alapján - ideiglenesen részesülő 
személy  Szt.  119/C.  §-a  szerinti  jövedelemvizsgálatát  abban  az  esetben  kell  elvégezni,  ha  a 
gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt.
(4)  Amennyiben  egy  családon,  illetve  háztartáson  belül  többen  részesülnek  házi 
segítségnyújtásban, a fizetendő személyi térítési díjat külön-külön kell meghatározni.

33. §
(1) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat e rendelet 4. 
számú melléklete tartalmazza.
(2)  A személyi  térítési  díjat  az  intézményvezetője  állapítja  meg  a  jogszabályokban,  illetve  e 
rendeletben szabályozottak szerint.
(3) Személyi térítési díj állapítható meg annak az ellátásban részesülőnek, akinek családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 
200 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át.
(4) Az Önkormányzat a szociális  ellátások és szolgáltatások közül térítésmentesen biztosítja a 
házi segítségnyújtást, az ebéd kiszállítását.   

Vegyes és záró rendelkezések

34. §
(1) E rendelet 2009. szeptember  20. napján  lép hatályba, rendelkezéseit - amennyiben az ügyfél 
számára kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé és törvény megengedi - a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.
(2)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  szociális  ellátások  helyi 

szabályozásáról szóló módosított 8/2006. /VII.11./,  és a 7/2007. /VI.11./  rendelet.

Csaholc, 2009. szeptember  15.

 
   Kádár  Bálint Bodóné Bartha Beáta 
    polgármester körjegyző
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3. számú melléklet a  10/2009. (IX.15.)  rendelet 21. § (2) bekezdéséhez

TÁRSULÁSBAN BIZTOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Az Önkormányzat a 21. §-ban   részletezett ellátások közül

a)  az (1) bekezdés a), b), c), f), g)  pontok szerinti ellátásokat Rozsály-i Túrmelléki Erdőháti 
Mikro Körzet Szociális  Alapszolgáltatási Központ

b) az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátást a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulásban,

a) az  (1)  bekezdés e)  pontja  szerinti  ellátást  a   Jánkmajtis  –  i   Támogató  Szolgálat 
Társulásban

fenntartott intézményi keretek között (azok alapító okiratiban és az intézményi szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelően) biztosítja.
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