
Maglóca Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

3/2007.( IV.12. )

r e n d e l e t e

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Sztv.)  10.  §,  26.  §,  32.  §  (3) 
bekezdés, 37/D § (2) bekezdés, 38. § (1) bekezdés c pontjában, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. 
§  (1)  bekezdésében,  46.  §  (1) bekezdésében,  50.  §  (3)  bekezdésében és   a  62.  §  (2)  
bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) és (2) bekezdésében, a 21. §-ában valamint a 
148. § (7) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. F e j e z e t

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat területén a község lakóinak szociális biztonsága 
érdekében  meghatározza  az  önkormányzat  által  biztosított  egyes  szociális  és 
gyermekvédelmi  ellátások  formáit,  szervezetét,  a  jogosultság  feltételeit,  valamint 
érvényességének garanciáit.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Maglóca község közigazgatási területén élő:

 a.) Maglócán lakó magyar állampolgárokra,
 b.) a Sztv. 3. § (1) b)-d) pontja, valamint a (2)-(3) bekezdés szerinti személyekre.

2. §

(1) A képviselő-testület  a  törvény  által  hatáskörébe  utalt  alábbi  ügyekben  az  eljárási  és 
döntési jogosultságát a polgármesterre ruházza át:

a.) temetési segély
b.) köztemetés
c.) gyermekszületési támogatás
d.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
e.) járulékfizetés alapjának igazolása
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f.) normatív lakásfenntartási támogatás
g.) helyi lakásfenntartási támogatás
h.) rendszeres nevelési segély
i.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) A jegyző hatáskörébe tartoznak az alábbi feladat és hatáskörök:

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b.) közgyógyellátási jogosultság
c.) időskorúak járadéka
d.) rendszeres szociális segély
e.) alanyi jogon járó ápolási díj Sztv. 41.§. (1) és 43/A. §. (1) bekezdésében foglaltak 
alapján
 

3. §

(1) Az  e  rendeletben  foglalt  ellátási  formákra  az  eljárás  megindítása  kérelemre,  vagy 
hivatalból  történhet.  A  kérelmet  szóban,  vagy  írásban  az  arra  rendszeresített 
formanyomtatvány  kitöltésével,  a  szükséges  dokumentumok  (igazolás,  nyilatkozat) 
csatolásával lehet benyújtani.

(2) A  szociális  ellátásra  való  jogosultság  elbírálásához  a  kérelmező  köteles  a  közös 
háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni és azokat igazolni.

(3)  A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző:
a) 3 hónap: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkezők esetében,
b) 1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezők esetében.

(4)  A Szociális Bizottság a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében a 
kérelmező  által  becsatolt  jövedelemigazoláson  túl  környezettanulmányt  készít  az 
igénylőnél.

(5) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal 
már más ügyben vizsgálta és azokban nem feltételezhető lényeges változás. 

(6) A megállapított rendszeres ellátásokat – ha e jogszabály másként nem rendelkezik – az 
Polgármesteri Hivatalának Gazdálkodási ügyintézője havonta utólag a hónap 5. napjáig 
folyósítja.

(7) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, az ápolási díjra való jogosultság 
feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatra a Sztv. 25.§ (4)-(7) bekezdései 
az irányadók.
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II. F e j e z e t

Rendszeres pénzbeli ellátások

Időskorúak járadéka
 

4. §

Időskorúak járadékának megállapításánál a Sztv. 32/B-32/E. §-ai az irányadóak.

 
Rendszeres szociális segély

5. §

(1) A rendszeres szociális segély megállapítására, szüneteltetésére és megszüntetésére az Sztv. 
37/A – 37/H. §-ait kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személy számára a kötelezően meghatározott 30 
munkanapos foglalkoztatáson túl hosszabb időtartamra is biztosít munkalehetőséget.
Az önkormányzat által szervezett munka lehet:

a) közhasznú munka,
b) közmunka, vagy
c) települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb közcélmunka.

(3) A munkavégzés megszervezéséről, ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

6. §.

(1) A  nem  foglalkoztatott  személy  a  rendszeres  szociális  segély  megállapításának, 
folyósításának  feltételeként  köteles  együttműködni  az  önkormányzattal,  a  területileg 
illetékes  Munkaügyi  Központtal,  és  a  kónyi  székhelyű  Családsegítő  és  Gyerekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Társulással (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).

(2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott személy:

a) az önkormányzatnál és a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát,
b) a  Munkaügyi  Központnál  a  határozat  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül 

jelentkezik és ezt követően a kapcsolatot tartja, az ott előírtakat teljesíti,
c) a  határozat  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  a  Családsegítő  Szolgálatnál 

jelentkezik.  A  Családsegítő  Szolgálattal  írásban  megállapodást  köt,  az  abban 
foglaltakat betartja, a beilleszkedést segítő programokban, csoportos foglalkozásokban 
és a tanácsadásban részt vesz,

d) az Sztv-ben előírt felülvizsgálatok során az Önkormányzattal együttműködik,
e) a  Munkaügyi  Központ,  Családsegítő  Szolgálat,  valamint  a  önkormányzat  által 

felajánlott és a számára megfelelő munkalehetőséget elfogadja és azt 5 munkanapon 
belül megkezdi,
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f) az önkormányzat által felajánlott a segélyezett számára megfelelő munkát a felajánlást 
követő 5. munkanapon belül meg kell kezdeni. Akadályoztatása esetén a háziorvos 
által kiállított igazolás fogadható el,

(3) A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának, 
folyósításának feltétele az e bekezdésben meghatározott beilleszkedést segítő programban 
való részvétel. A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet 
ki:

a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyedi képességeket fejlesztő, vagy az 

életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 
felkészülési programban való részvételre,

c) a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására,
d) a  munkaügyi  központnál  munkanélküliként  történő  nyilvántartásba  vételre  és  az 

elhelyezkedés érdekében a Munkaügyi Központtal való együttműködésre.

7. §.

(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a segély folyósításának időtartama alatt az 
együttműködési  kötelezettségét  megszegi,  akkor  a  segély összegét  6  hónapig  75 %-os 
mértékben kell folyósítani.

(2) Amennyiben az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő 
2 éven belül súlyosan, vagy ismételten megszegi, a rendszeres szociális segély folyósítását 
meg kell szüntetni.

(3) A segélyezett súlyosan  megszegi az együttműködési kötelezettséget, ha:

a) Családsegítő  Szolgálatnál  nem jelentkezik,  a  határozat  kézbesítésétől  számított  15 
napon  belül és a megállapodást nem köti meg.

b)  a 8. §. (2) bekezdés, a,b/ pontjában foglaltakat nem teljesíti.

8. §

(1) A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szociális segély folyósításának 
feltétele  a  Sztv.  37/A.  §  (1)  bekezdés  b.)  pontjában  megjelölt  esetben  (nem 
foglalkoztatott) a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségével, valamint az 
önkormányzattal együttműködési kötelezettség vállalása, illetve teljesítése.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  együttműködési  kötelezettség  azt  jelenti,  hogy a  rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy:

a.) a Munkaügyi  Központ  által  megjelölt  időpontokban megjelenési  kötelezettségének 
eleget tesz, a számára felajánlott munkát elfogadja,

b.) a  Munkaügyi  Központtal  kötött  együttműködési  megállapodás  keretében 
rendszeresen  részt  vesz  a  szociális  helyzetéhez  és  mentális  állapotához  igazodó 
programokban.
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(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti program típusai:

- egészségkárosodott  nem  foglalkoztatott  személyek  számára  készség-, 
képességvizsgálatra épülő képzés, átképzés,

- pszichoszociális  hátránnyal  küzdő  nem  foglalkoztatott  személyek  számára 
hiányfeltáró,  hiánypótló  képzések,  motivációs,  orientációs  tréningek,  reintegrációs 
csoportfoglalkozások.

A típusokon  belül  a  foglalkozás  tartalmát,  követelményrendszerét  a  Munkaügyi  Központ 
területileg illetékes kirendeltsége határozza meg.

(4) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segély összegét 
3 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani.

(5)  Az  együttműködési  kötelezettség  súlyos  megszegésének  minősül  a  Sztv.  37/B.  §.  (2) 
bekezdés b) pontjában meghatározottakon túl és a rendszeres szociális segély folyósítását 
meg kell szüntetni, ha

a.) a segélyben részesülő a munkavédelmi szabályokat, előírásokat nem tartja be,
b.) a  rendelkezésére  bocsátott  munkaeszközöket,  védőfelszerelést  szándékosan 

megrongálja.

Lakásfenntartási támogatás

9. §

A polgármester a Szt. 38-39. §-aiban foglaltak szerint normatív lakásfenntartási támogatást 
állapít meg.

Helyi lakásfenntartási támogatás

10. §

(1)  Helyi  lakásfenntartási  támogatás  nyújtható  annak  a  Maglóca  közigazgatási  területén 
állandó jelleggel  lakó személyeknek, vagy családnak, aki tulajdonosként, bérlőként, vagy 
használóként lakik a lakásban.

(2) Lakásfenntartási támogatás nyújtható:

a.) lakbérhez, albérleti díjhoz
b.) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez,
c.) szennyvízszivatáshoz
d.) szemétszállítási díjhoz,
e.) vízdíjhoz,
f.) villanyáram díjához,
g.) gázfogyasztás díjához,
h.) tüzelőanyag költségeihez.
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(3) Az (1) bekezdés a)-h) pontjainak alkalmazásában a lakásfenntartás havi költségeként:

- lakbért, albérleti díjat,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét,
- szennyvízszívatási díjat,
- szemétszállítás költségeit teljes egészében,
- villamos energia fogyasztásból – nem fűtési célból – egyedül élő és két fős háztartás 

esetén legfeljebb 130 KW-ig, minden további egy fő után legfeljebb 15 KW-ig,
- gázfogyasztásból  –  nem  fűtési  célból  –  háztartásonként  30  m3 –ig,  főzési  célra 

használt PB gázpalack esetén 1 db, 
- vízfogyasztás személyenként legfeljebb 3 m3 –ig,
- fűtésre  használt  villamos  energia,  gázfogyasztás,  valamint  a  szilárd  tüzelőanyag 

költségeiként maximum évi 95.000.- Ft vehető figyelembe.

11. §

(1)  A helyi  lakásfenntartási  támogatás  önálló  ellátásként  nyújtható  azon  személyeknek, 
családoknak, ahol a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetén 230 %-át.

(2)  A  támogatás  jogosultsági  feltétele  továbbá,  hogy  a  lakásfenntartás  havi  költsége 
meghaladja a háztartás havi összjövedelmének:

a.) 25 %-át  az egyszemélyes  háztartás esetén,  továbbá gyermekét(eit)  egyedül  nevelő 
szülő,  három,  vagy  több  gyermeket  nevelők,  vagy  ahol  tartósan  beteg,  illetőleg 
fogyatékos személy él,

b.) 30 %-át az a) pontba nem tartozók esetén.

12. §

A lakásfenntartási költségeket igazolni kell:

- lakbért a kérelmező nevére kiállított igazolással,
- albérleti díjat bérleti szerződéssel,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával,
- vízdíjat 2 téli, 2 nyári számlával,
- szennyvízdíjat a kérelem benyújtásáig a tárgyévi számlával
- szemétszállítási díjat negyedéves számlával,
- villanyáram díját résszámlával,
- gázfogyasztás díját 12 havi számlával,
- főzési célra használt gázpalack esetében a kérelmező nevére kiállított számlával,
- egyedi fűtésű lakások esetén a fűtési költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó 

által  kiállított  számlával,  illetve  számla  hiányában  utólagos  elszámolási 
kötelezettséggel.
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13. §

  A lakásfenntartási  támogatás  havi  összege  nem lehet  kevesebb a  Sztv.  38.§.(9)  bek.  c.) 
pontjában meghatározottaknál  (jelenleg 2.500.- Ft-nál) .

14. §

(1) A lakásfenntartási támogatást elsődlegesen természetbeni juttatásként kell megállapítani és 
havonta  a  szolgáltatást  végző  intézményhez  kell  utalni  különös  tekintettel  azon 
családoknál, akiknél előfizető gáz, vagy áramfogyasztás-mérő működik.

(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtása folyamatos, a támogatást egy évre 
kell megállapítani, a kérelmeket évente meg kell újítani.

Ápolási díj

15. §

Az  ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy  otthoni  ápolását  ellátó  nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díjra jogosultság feltételeit a 
Sztv. 400-43/A  és 44 §-ai nak az előírásai az irányadók.

16. §

(1) Az  ápolási  díj  megállapítása  iránti  kérelemhez  csatolni  kell  az  Sztv.  43.  §  szerinti 
igazolásokat.

(2) Az  ápolási  díj  folyósításának  időtartama  szolgálati  időre  jogosít.  Az  ápolási  díjban 
részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

17. §

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál  a Gyvt.  19.§ – 20/A. §-ai az 
irányadóak.

Rendszeres nevelési segély

18. §

(1) Rendszeres nevelési segély állapítható meg azon gyermek és fiatal felnőtt  részére,  aki 
valamely  oktatási  intézmény  nappali  tagozatának  tanulója  vagy  hallgatója,  és  akinek 
szülője  egyedülálló,  vagy  három  vagy  több  gyermeket  nevel,  illetve  tartósan  beteg 
gyermeke van, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át. 
A segélyt az önkormányzat saját költségvetési terhére állapítja meg.
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(2) A rendszeres nevelési segély 6 hónap időtartamra állapítható meg.

III. F e j e z e t

Nem rendszeres pénzbeli ellátások

Átmeneti segély

19. §

(1) Átmeneti  segély  a  létfenntartását  veszélyeztető,  rendkívüli  élethelyzetbe  került, 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási  gondokkal  küzdő személyek,  családok részére 
állapítható meg, ha

- önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról másképpen nem tudnak gondoskodni, 
- előre  nem  látható  többletkiadások  miatt  anyagi  segítségre  szorulnak:  ilyen  lehet 

különösen a betegség, elemi kár, víz, villanyáram,  egyedi fűtés tüzelő vásárlás.

(2) Az  átmeneti  segély  adható  alkalmanként  és  havi  rendszerességgel.  Az  alkalmankénti 
segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megállapítható. A havi rendszerességgel 
adott átmeneti segély jövedelem-kiegészítő támogatásként is nyújtható.

(3) Rendkívüli  méltánylást  érdemlő  esetben  /pl.,  hosszabb  kórházi  ápolással  járó,  tartós 
táppénzes állomány, betegség, baleset stb./ hivatalból vagy kérelemre, évente legfeljebb 
négy alkalommal állapítható meg átmeneti segély. Ebben az esetben az átmeneti segély 
összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő 
körülmény egyedi értékelését követően.

(4) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a 
későbbi fizetések időpontját és a kifizetendő összeget.

20. §

(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

- készpénzben a hivatal pénztárából,
- igénylő költségének közvetlen átvállalásával,
- természetbeni  juttatás  formájában  /pl.  élelmiszer,  tisztasági  csomag/,  ha  a  segély 

felhasználásának célja nem biztosított
- hajléktalan  munkanélküli  esetén  csak  természetbeni  ellátás  a  napi  szükséglet 

fedezésére,
- vagy célhoz kötve a felhasználás /pl. tisztálkodó szerek, ruhanemű, cipő/ amelyet 15 

napon belül számlával igazolni kell.
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

21. §

(1)  Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban  részesíthető  a  gyermek,  ha  a  gyermeket 
gondozó  család  időszakosan  létfenntartási  gondokkal  küzd,  vagy  létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosultak:

a.) a gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, három vagy több gyermeket nevelők, tartósan 
beteg illetőleg fogyatékos gyermeket nevelők, ha családjukban az egy főre jutó havi 
jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  150  %-át  nem 
haladja meg.

b.) Akik a (2) bekezdés a.) pontja alá nem tartoznak, de családjukban az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem 
haladja meg.

22. §

Születési támogatás

(1) Az  önkormányzat  kérelemre  szülési  támogatást  nyújt  a  jövedelmi  viszonyaitól  és 
rászorultságtól  függetlenül  a  maglócai  újszülöttek családjának,  amennyiben a  gyermek 
születésének időpontjában az anya Maglóca községben állandó lakóhellyel rendelkezik.

(2) A támogatás összege gyermekenként 15.000 Ft.

(3) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon 
belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatát. 

(4) A születési  támogatás  megállapításával  kapcsolatos  hatáskör  gyakorlását  a  képviselő-
testület a polgármesterre ruházza.

Temetési segély

23. §

(1) Temetési  segély  adható  annak  a  meghalt  személy  eltemettetéséről  gondoskodó 
személynek, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti, és a temettető családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének háromszorosát nem éri el. 

(2) A jövedelem igazolására nyilatkozat tehető.
 

24. §

(1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet 
benyújtani a polgármesteri hivatalhoz.

__________________________________________________________________________________________
3/2007.( IV.12. ) rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól



10

(2) A temetési  segély  összege  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetési  költség  10%-ánál 
kevesebb nem  lehet és annak a 100 %-áig terjedhet. 

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a.) a kérelmező nevére kiállított temetési költséget igazoló számlát,
b.) jövedelemnyilatkozatot.

(4) Nem részesíthető temetési segélyben az, aki a hadigondozásról szóló LXV. törvény 16. §-a 
alapján temetési hozzájárulásban részesült.

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000 Ft.

(6) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a 
polgármesterre ruházza.

IV. F e j e z e t

Természetben nyújtott szociális ellátások

25. §

(1) A megállapított pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv, vagy személy 
döntése  alapján egyes  ellátások részben,  vagy egészben természetbeni  szociális  ellátás 
formájában is nyújthatók:

a) lakásfenntartási támogatás
b) átmeneti segély
c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
d) rendszeres nevelési segély

(2) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha:

a) a kérelem erre irányul
b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető,  hogy a  pénzbeli  ellátás  felhasználása 

nem a rendeltetésnek megfelelően történik.
c)   a rendeltetésszerű felhasználás így jobban biztosítható.

(3)  Természetbeni ellátások formái:

a) közüzemi díj szolgáltató részére átutalással
b) b) tüzelő biztosítása a ruházat vásárlása
c) tankönyv, tanszerellátás 
d) élelmiszer csomag biztosítása, élelmezési utalvány adása
e) gyógyszertámogatás
f) személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjának átvállalása
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Köztemetés

26. §

(1) A köztemetés elrendeléséről az Sztv. 48. §-ában foglaltak alapján a polgármester.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.

Méltányossági közgyógyellátás

27. §

(1)  Szociálisan  rászorultnak  kell  tekinteni  és  méltányosságból  közgyógyellátásban  lehet 
részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, 
de az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

a.) a  családban  élők  esetében  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének
175%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díja
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja,

b.) egyedül  élő személy esetén az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 
250%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

28. §

A egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására az Sztv. 54. §-ában foglaltaknak 
megfelelően a polgármester jogosult.

Járulékfizetés alapjának igazolása

29. §

A járulékfizetés alapjának meghatározása céljából igazolás kiállítására az Sztv. 54/A. §-ában 
foglaltaknak megfelelően a polgármester jogosult.

V. F e j e z e t

Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások

30. §

(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodás körében az alábbi szociális alapellátásokat 
biztosítja:

a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
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d) gyermekjóléti szolgáltatás,
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) óvodai és napközi otthoni hálózat keretében: gyermekek napközbeni ellátása.

(2) Az  alapszolgáltatási  formákat  az  önkormányzat  a  szomszédos  társönkormányzatokkal 
kötött  feladatellátásról szóló társulási megállapodásokban foglaltak szerint biztosítja.

Étkeztetés, házi segítségnyújtás

31. §

(1) Az önkormányzat az Sztv.  62. §-ában előírtaknak a bősárkányi  önkormányzattal kötött 
társulási  megállapodás  keretében  a  Gondozási  Központ  és  Egészségügyi  Szolgálat 
elnevezésű intézményén keresztül tesz eleget.

(2) Az  önkormányzat  az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  túl  kérelemre  napi  egyszeri  meleg 
étkezést biztosít minden nyugdíjasnak.

Gyermekek napközbeni ellátása

32. §

(1) A gyermekek  napközbeni  ellátása  keretében  a  családban  élő  gyermekek  életkorúknak 
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 
megszervezni,  azon  gyermekek  számára,  akiknek  a  szülei,  nevelői,  gondozói  a 
munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni.  A  Napközbeni  ellátás  keretében  biztosított  szolgáltatások  időtartama 
lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani

a) akinek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 

három,  vagy  több  gyermeket  nevelnek,  kivéve  azt  akire  nézve  az  eltartója 
gyermekgondozási díjban részesül,

c) akinek  a  szülője,  gondozója  szociális  helyzete  miatt  az  ellátásról  nem  tud 
gondoskodni.

33. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként 
nem rendelkezik – önkéntes.

(2)  Az ellátás iránti kérelmet az 

a) étkeztetés, házi segítségnyújtás, ügyében az intézmény vezetőjéhez,
b) a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ügyében a Családsegítő Szolgálathoz,
c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyében a polgármesterhez
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kell benyújtani.

(3) Az intézményvezető a kérelmezőt külön eljárás nélkül ellátásban részesíti, ha a késedelem 
életének vagy testi épségének veszélyeztetésével járna.

(4) Az ellátás megszűnik:
- a térítési díj fizetésének elmaradásával
- az ellátás igénybevételének lemondásával.

(5) A gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások közül csak az étkeztetésért 
kell térítési díjat fizetni. A térítési díj fizetésére a Gyvt. 148.§. (5) bekezdése az irányadó.

34. §

(1)  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokért  személyi  térítési  díjat  kell  fizetni  a 
szolgáltatást nyújtó intézményben érvényes szabályok szerint.

 (2) Azoknak az igénybevevőknek, akiknek rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét nem éri el, személyi térítési díjat fizetni nem kell.

(3) A személyi térítési díjakat az polgármesteri hivatalba benyújtott kérelemre a polgármester 
méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett:

a.) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd és
b.) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át.

(4)  A jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  szolgáltatása  az  ellátást  igénybe  vevők részére 
térítésmentes.

35. §

Étkeztetés  keretében  egyszeri  melegétel  biztosításával  kell  gondoskodni  azokról  a 
személyekről a Sztv. 62.§. (1) bekezdésében meghatározottakon túl, akik 

a.) családban élnek és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át

b.) egyedül élnek és a jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 
%-át.

Záró rendelkezések

36. §

(1) Ez a  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  A rendelkezéseit  a  hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  az  önkormányzat  szociális 
igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  5/2002.(VI.28.)  rendelete,  valamint  az  azt  módosító 
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5/2003.(VIII.19.),  a  3/2004.(II.25.),  a  6/2004.(VI.25.),  a  9/2005.(IX.29.),  és  az 
1/2006.(II.1.)   rendelet  és  az  önkormányzat  által  biztosított  gyermekvédelmi  ellátásról 
szóló  6/1998.(III.31.)  rendelet,  valamint  az  azt  módosító  7/2000.(VI.30.),  a 
7/2004.(VI.25.), a 10/2005.(IX.29.) és az 2/2006.(II.1.) rendeletek.

 

                     ( Tóth Ferenc )                                                        ( Dr. Dóczy György )
                      polgármester                                            jegyző                 

A rendelet kihirdetése 2007. április 12-n megtörtént.

                                                                                                        ( Dr. Dóczy György )
                                                                                                                  jegyző
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1.  melléklet
 a 3/2007.( IV.12. ) rendelethez

Térítési díj

Étkezési fajta Térítési díj

Idősek Klubja ellátottak:
- ebéd

- háromszori étkezés

470 Ft

660 Ft

Szociális étkeztetés keretében 
biztosított ebéd: 470 Ft

Gondozási Központ keretében nyújtott ellátások:

Jövedelem (Ft) Nyugdíjminimum 
alatti jövedelem

Nyugdíjmini-
mum és 

43.500 Ft 
között

43.500 – 
51.500 Ft 

között

51.500 Ft 
felett

Térítés mértéke 0 % 60 % 80 % 100 %

Idősek Klubja nem fizet 396 Ft 528 Ft 660 Ft

Idősek Klubja és 
szociális étkeztetés 
keretében biztosított 

ebéd

nem fizet 282 Ft 376 Ft 470 Ft

Házi gondozás óradíja nem fizet 150 Ft 200 Ft 250 Ft
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