
 

 

           Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  

 

      9/2004./IX.08./,  15/2004./XII.23./, 2/2005./III.16./ és a 7/2005./IX.26./ 

      10/2006./VI.28./, 2/2007./II.12./, 4/2007./III.28./,  2/2008./II.13./, 7/2008./IX.08./, 

      5/2009./III.26./, 2/2010./II.11./, 6/2010./VI.30./, 12/2010./XII.27./, 9/2011.(VII. 4.)     

      rendeletével  módosított  

 

    3/2004./II.11./   r e n d  e l e t é n e k   egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

                a    s  z  o  c  i  á  l  i  s     e  l  l  á  t  á  s  o  k  r  ó  l. 

 

 

Döbörhegy  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  a módosított l993. évi III. 

törvény  /a továbbiakban: Sztv. /  1.§./2/  bekezdésében és a 2.§-ában  biztosított  

jogkörében  a   s z o c i á l i s    e l l á t á s o k r ó l   a következő rendeletet alkotja: 

 

 

                                        I. F e j e z e t  

 

                                 A rendelet hatálya 

 

    l.§.   

 

/1/  A rendelet hatálya kiterjed  - a /2/ bekezdésben foglalt eltérésekkel - a Magyarországon  

      élő 

      - magyar állampolgárokra, 

      - a bevándoroltakra és letelepedettekre, 

      -  hontalanokra 

      - a magyar  hatóság  által  menekültként  elismert  személyekre. 

 

/2/  A rendelet hatálya kiterjed továbbá: 

      

      a/  a  szabad mozgás és tartózkodás  jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz- 

           kodásáról szóló  törvény  / a továbbiakban: Szmtv./  szerint a szabad mozgás és tartóz- 

           kodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában  

           az Szmtv.-ben  meghatározottak szerint  a szabad mozgás és a három hónapot  megha- 

           ladó  tartózkodási jogát  a Magyar Köztársaság területén  gyakorolja és a polgárok   

           személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 

           lakóhellyel rendelkezik, valamint  

       

      b/ az Sztv.  32/B. §./1/  bekezdésében  meghatározott időskorúak járadéka tekintetében 

           a  szociális  biztonsági rendszereknek  a Közösségen  belül mozgó  munkavállalókra,  

           önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásról szóló 1408/71/EGK 

           tanácsi rendeltben meghatározott  jogosulati  körbe tartozó személyre, amennyiben  az   

           ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben  meghatározottak szerint a szabad 

           mozgáshoz   és tartózkodáshoz  való jogát a Magyar Köztársaság területén  gyako- 

           rolja és a polgárok  személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 

           szerint  bejelentett  lakóhellyel rendelkezik.  



 

   Eljárási rendelkezések 

 

    2.§. 

 

 

/1/ A Sztv. 25.§  /3/ bekezdés b/ pontjában meghatározott  - a települési önkormányzat  

     képviselőtestülete  által nyújtható pénzbeli szociális ellátás iránti kérelmeket 

     írásban  -  a szociális törvényben meghatározottak szerint -  a Körjegyzőségen   

     / 9913.  Szarvaskend, Fő u. 32./  kell benyújtani. 

    A kérelmező köteles - a kérelem benyújtásakor  - saját maga, illetve  családja jövedelmi 

    viszonyairól az igazolást csatolni. 

 

/2/ A jövedelem számításánál a Sztv. 10.§. /2/-/3/-/4/ bekezdésében foglaltak az irányadók. 

 

/3/ Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerülő személy esetében a szociális  

    támogatás az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ez esetben a bizonyítékokat 

   utólag  kell a kérelmezőnek csatolni. 

 

 

II. F e j e z e t  

 

                                P é n z b e l i    e l l á t á s o k   

 

    3.§. 

 

      / Hatályon kívül helyezve / 

 

 

         „ Aktív korúak ellátása 
„ 

 

     4.§       

 

/1/  A Szt.  37/B. § /1/ bekezdésének b/-c/ pontja szerinti aktív korúak ellátására jogosult  

       személyek: 

       - aki az 55. életévét betöltötte; 

       -  aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket  nevel és a gyermek ellátást a napközbeni ellátást  

          biztosító intézményben nem tudják biztosítani 

       a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni az 

       önkormányzat   családgondozójával. 

 

/2/  Az  aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

      köteles: 

      - a  segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a  

         családgondozót nyilvántartásba vétele, illetve az együttműködési  megállapodás megkö-                

         tése érdekében, 

      - az együttműködésre kijelölt szervvel: családgondozóval rendszeresen kapcsolatot tartani 

         és a megállapodásban rögzített időpontban, havonta a családgondozónál megjelenni, 

       - az egyéni élethelyzethez  igazodó, egyéni képességeket fejlesztő, beilleszkedést segítő 

          programokban, tanácsadásokon részt venni. 



 

/3/  A beilleszkedést segítő programok típusai:  

      - tájékoztatások,  

      - életmódformáló-, szociális- és mentális állapot javítását szolgáló tanácsadások, 

      - egyéni problémák feltárása, azok elemzése, 

      - képzésben való részvételre orientálás, 

      - álláskeresésre való felkészítés, álláskeresési készség erősítése. 

 

/4/  Az együttműködési kötelezettség megszegése esetének minősül, ha a rendszeres szociális  

      segélyben részesülő 

      - a családgondozónál a nyilvántartásba vételre a meghatározott időben nem jelentkezik, 

      - kapcsolattartási kötelezettségének  havonta rendszeresen - a megállapodásban rögzített  

        időpontokban - nem tesz eleget, 

      - beilleszkedést segítő programokban nem vesz részt. 

 

/5/  Együttműködési kötelezettség elmulasztását, legfeljebb megjelölt időponttól számítva  

       5 napon belül  igazolhatja.   

       

 

 

   Lakásfenntartási támogatás  
   

 

             5.§. 

 

/1/  Az önkormányzat képviselőtestülete az Sztv. 38.§  /l/ - /8/ bekezdésében szabályozott  

      normatív lakásfenntartási támogatáson túl,  önálló ellátásként  lakásfenntartási   támo- 

     gatást  nyújt. 

 

/2/ Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában  az egy főre  

     jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

     200 %-át. 

 

/3/ A támogatás további feltétele, hogy a lakásfenntartás  elismert havi költsége a háztartás 

     havi összjövedelmének  29  %-át meghaladja.. 

 

 

/4/ Az egy négyzetméterre jutó  helyben elismert  havi költség  összege:  400-Ft. 

 

/5/ Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakbért vagy albérleti díjat, 

    a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhó-szolgáltatási díjat, a közös  

    költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram,   

   a  víz- és gázfogyasztás , valamint a tüzelőanyag  költségeit kell érteni.  /Sztv.38.§./10/      

 

/6/ A támogatás  egy hónapra  jutó összege   nem lehet kevesebb 2.500-Ft-nál.. 

 

/7/ Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente  2 alkalommal nyújtható be: 

      március 30-ig  és   október 3l-ig.. 

 

 



 

       Ápolási díj 

 

                      6.§    

 

/1/   Az  ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

     nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 

/2/ Méltányossági ápolási  díjra az /1/ bekezdésben meghatározottak szerint az a személy 

     /hozzátartozó/  jogosult, akinek a családjában az egy főre  jutó  havi jövedelem nem     

    haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,  egyedülálló  

    esetében 180 %-át. 

 

/3/ Az ápolási díj  havi összege az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének  

     80 %-a. 

 

/4/ Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit  kétévente legalább egy alkalommal felül kell 

vizsgálni. 

 

 

                                     Átmeneti segély  

 

7.§ 

 

 

/1/ A települési önkormányzat képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli  

     élethelyzetbe került, valamint  időszakosan vagy tartósan  létfenntartási  gonddal küzdő  

     személyek részére e rendeletében meghatározottak szerint  átmeneti segélyt nyújt. 

 

/2/ Átmeneti segély annak a személynek állapítható meg : 

     - ahol a háztartásban  az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  az öregségi 

        nyugdíj   mindenkori legkisebb összegét, 

     - egyedülálló esetében  150 %-át. 

 

/3/ Átmeneti segély  adható különösen: 

     a/  havi  rendszerességgel: 

          - jövedelemkiegészítő támogatásként, 

          - étkezés térítési  díj hozzájulásaként, 

          - közüzemi díj  meghatározott részének átvállalásaként. 

 

    b/   alkalmanként: 

          - gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, ha a kérelmező nem rendelkezik  

            közgyógyellátási  igazolvánnyal, 

         - tüzelőanyag  beszerzésére, 

         - megélhetési, élelmiszer, illetve ruházati költségekre.  

 

/4/  Átmeneti  /alkalmankénti segélyben / egy személy, illetve család évente legfeljebb két    

      alkalommal részesülhet. 

 

 



     Az átmeneti segély összege: 

     - havi rendszerességgel megállapított  segély esetén  maximum  2.500-Ft, 

     - alkalmanként nyújtott  átmeneti segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

        legkisebb összegéig terjedhet , illetve éves szinten nem haladhatja meg annak  

        150 %-át. 

 

/5/  Rendkívüli élethelyzetben  / elemi kár, súlyos baleset, hosszantartó betegség 

      esetén/  az önkormányzat az előző feltételektől eltekintve, magasabb összegű 

      átmeneti segélyt is megállapíthat. 

 

/6/  Elemi kár esetén  az önkormányzat az igénylő részére kamatmentes kölcsönt 

      biztosíthat. 

      Egy családnak  nyújtható kamatmentes kölcsön  maximum  100.000-Ft. 

      A kölcsön visszafizetési  kötelezettségének  időtartama: 6 hónaptól  - l5 hónap. 

 

 

 

     Temetési segély  

 

     8.§ 

 

/1/   Az önkormányzat  képviselőtestülete temetési segélyt nyújt az Sztv. 46.§ /1/ bekezdé- 

       sében foglaltakra figyelemmel  annak a személynek aki  az elhalálozott - a legalább egy   

       éve Döbörhegy községben bejelentett állandó lakos -  eltemetéséről gondoskodott és a  

       családjában az egy főre  eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  

       legkisebb összegének háromszorosát. 

 

/2/  A temetési segély összege:   - figyelemmel a helyben szokásos temetési költségekre –  

      20.000-Ft  

 

/3/ A temetési segélyt legfeljebb a temetést követő  30. napig lehet igényelni. 

 

/4/ Az önkormányzat  képviselőtestülete  a temetési segély megállapításával kapcsolatos 

     hatáskört  a   p o l g á r m e s t e r r e   ruházza át  

 

 

   

                           III. Fejezet 

 

                        Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

 

          9.§ 

 

Az önkormányzat, ha az  á t m e n e t i   s e g é l y  iránti kérelem  egyedi elbírálása során 

azt indokoltnak látja, a támogatást  természetbeni  ellátás formájában is nyújthatja. 

Így különösen: 

       - tüzelőanyag biztosításával, 

       - közüzemi szolgáltatási díj átvállalásával, 

       - étkezés térítési díj átvállalásával, befizetésével. 



 

              Közgyógyellátás 

 

             10.§ 

 

Kivételes méltányosságból  közgyógyellátásra  jogosult az a személy is, akinek a családjában 

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

összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 200 %-át; továbbá a havi  rendszeres  gyógyító  

ellátás költségének mértéke meghaladja  az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb 

összegének  24  %-át.  

 

 

                          IV. Fejezet 

 

 

                         Személyes gondoskodást  nyújtó ellátások 

 

 

          l1.§. 

 

 

A szociális törvényben foglaltak alapján az önkormányzat a következő  alapszolgáltatásokat                            

biztosítja: 

 -  szociális információs szolgáltatás, 

 - étkeztetés, 

 - házi segítségnyújtás, 

 - támogató szolgáltatás, 

 - nappali ellátások, 

 - jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás. 

 

 

 

               Étkeztetés 

 

                    12.§.  

 

 

/1/  Az önkormányzat  étkeztetés keretében  ebédet  biztosít  a szociálisan rászorultak, első- 

      sorban  idős, egyedülálló, beteg vagy rokkant  személyeknek, akik részére a napi egyszeri  

      melegétel  nem biztosított. 

 

/2/  Az ebédet a szarvaskendi óvodánál  - vállalkozó által -  működtetett konyháról  

      biztosítja a falugondnok által  történő   -  térítés  nélküli  -  házhoz szállítással.. 

 

/3/  Az étkezés térítési díjat az önkormányzat képviselőtestülete 

        50.000-Ft/hó   jövedelem alatt                     500-Ft/ebéd   

        50.000-Ft/hó  jövedelem felett                     550-Ft/ebéd  

     állapítja meg. 

 

 



      Házi segítségnyújtás 

     

          l3.§. 

 

/1/ Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, 

     akik otthonukban önmaguk ellátására képtelenek  és róluk nem gondoskodnak. 

 

/2/ A házi segítségnyújtást:  

     -  a falugondnok végzi. 

 

/3/ Házi segítségnyújtás keretében  biztosított: 

 

     - a szociálisan rászorultak részére az ebéd házhoz szállítása, 

     - igény, illetve szükségletek szerinti: bevásárlás, gyógyszerbeszerzés 

       . 

         

/4/  A házi segítségnyújtást az önkormányzat térítési díj fizetési  kötelezettség megállapítása  

     nélkül, ingyenesen biztosítja.                                         

 

 

 

                          Szociális információs szolgáltatás  

 

              14.§ 

 

/1/  A szociális információs szolgáltatásra vonatkozóan  - a szociális ellátásokról szóló tör- 

      vényben -  meghatározott feladatokat  a Szarvaskend székhellyel  működő Gyermekjóléti 

      Szolgálat  családgondozója látja el. 

 

/2/  A szociális információs szolgáltatás  keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani: 

      - a szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott;  

         helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről;  

      - a helyben nem biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az igénybe vétel módjáról, 

      - pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 

 

 

      15.§  

 

 

Önkormányzat közigazgatási területén  

     - a  támogató szolgáltatást, 

     - a jelzőrendszeres  házi segítségnyújtást, valamint a 

     -  nappali ellátást 

Körmend  és  Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása alapján 

Körmend Város  Önkormányzatával  kötött  feladat ellátási szerződés alapján a Körmendi 

Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el.  

 

 



 

 

 

     V. Fejezet 

 

 

   Zárórendelkezések 

 

    14.§. 

 

 

/1/  Ez a rendelet  2004. február l6. napjával  lép hatályba. 

 

/2/  E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg  hatályát veszti „ a szociális igazgatásról és  

       egyes szociális ellátásokról „ szóló  5/l997.//IV.29./ rendelet és az azt módosító  

       5/l998/IV..30./, 8/l999./VI.23./, 6/2000./IV.26./, 2/2003./II.1l./  számú rendelet. 

 

 

Dööbörhegy, 2004. február l1.. 

 

 

Kovács János                        Osvald Lajosné 

polgármester        körjegyző 

 

 

Kihirdetve:  2004. február 11. 

 

          Osvald Lajosné 

         körjegyző   

 


