
Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

6/2011. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelete 

 

- a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról – 

 

 

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény (továbbiakban: Sztv.) 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdséében, a 35. § (2) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdés d) 

pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (1) bekezdés c) pontjában, a 45. § (2) 

bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 60. § (3)-(4) 

bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el:  

 

I.fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására 

irányuló kérelmet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mellékletekkel ellátva 

a körjegyzőség ügyintézési helyén (Tiszakóród, Kossuth u. 23.) szóban vagy írásban 

lehet benyújtani. A szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

(2) A szociális ellátások megállapításáról a hatáskör jogosultja határozattal dönt. 

 

(3) A képviselőtestület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a 

polgármesterre ruházza át a: 

a) lakásfenntartási támogatás, 

b)  temetési segély 

 iránti kérelmek elbírálását. 

 

(4) A pénzbeli ellátásokat – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az önkormányzat 

házipénztárából készpénzben a jogosult részére történő kifizetéssel vagy a  

bankszámlájára történő utalással kell teljesíteni.  

 

(5) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint az ellátást, 

szolgáltatást biztosító által kiállított számla alapján kell teljesíteni. 

 

II. fejezet 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások 

 

1.Bérpótló juttatás 

 



2. § 

 

(1) A bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a bérpótló 

juttatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már 

részesülő személy (a továbbiakban: bérpótló juttatásra jogosult) köteles 

lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. 

 

(2) A bérpótló juttatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 

körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 

kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az 

ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell 

teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn 

(tulajdonos, bérlő stb.) 

 

(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az esetben kell 

rendezettnek tekinteni, amennyiben: 

a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített 

tárolóban van elhelyezve, a háztartási hulladék nincs felhalmozva az udvaron, 

b) az udvar, a kert zöldterülete karbantartott, a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 

cm-t, az udvaron és kertben nincsenek lábon álló, elszáradt fás szárú növények, 

c) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek 

tisztasága megfelelő, 

d)   az udvarban, kertben nincs veszélyesnek minősülő hulladék, építési törmelék, 

e) a tüzelőnek való rendezett formában van felhalmozva és nem szétszórtan található az 

udvaron, 

f) a ház előtti árokrendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, és a csapadékvíz 

lefolyását építési törmelék, föld és növények nem akadályozzák, 

g) az ingatlan előtti járda, járda hiányában a közútig tartó terület tiszta, karbantartott, téli 

hónapokban megtörténik a járda síkosság mentesítése és a hó eltakarítása, 

h) az ingatlan előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre, 

i) a művelésre alkalmas – nem parkosított – földterületen zöldséget, gyümölcsöt, állatok 

takarmányozására szánt növényeket termesztenek, 

j) az ingatlanon található épület (lakóház és melléképületek) kívül-belül karbantartott 

(falai, nyílászárói tiszták), 

k) ha vezetékes vízvezeték hiánya esetén az ingatlanon megfelelően megépített, zárt 

külső illemhely használata biztosított. 

 

(4) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos 

tudomásszerzés alapján megállapításra került, hogy az e rendeletben megállapított 

rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a 

kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább 5 napos 

határidő kitűzésével a körjegyző – az elvégzendő tevékenységek konkrét 

megjelölésével – felszólítja. 

 

(5) A helyszíni ellenőrzést a körjegyző által kijelölt köztisztviselő és a családgondozó 

folyatja le. A helyszíni ellenőrzést minden bérpótló juttatásra jogosultnál 

negyedévente egyszer el kell végezni. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

2.Rendszeres szociális segély 



 

3. § 

 

(1) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele – az egészségkárosodott 

személyek kivételével -, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a 

települési önkormányzat által kijelölt szervvel történő együttműködést nyilatkozatban 

vállalja.  

 

(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettsége 

teljesítése érdekében együttműködésre köteles a Szamos-Tisza menti Mikrokörzete 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás családgondozójával a 

Tiszakóród, Petőfi u. 9.szám alatt lévő telephelyen.  

 

(3) Az együttműködésre köteles személy köteles: 

a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre kijelölt 

szervnél megjelenni nyilvántartásba vétel céljából, 

b) részt venni az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő program 

kidolgozásában, 

c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a 

nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, 

d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, 

e) háromhavonta megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél. 

 

(4) Az együttműködésre kijelölt szerv köteles 

a) jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget,  

b) megküldeni a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló 

értékelését, ezzel tájékoztatva a program végrehajtásáról. 

 

(5) A beilleszkedést segítő programok típusai a következők: 

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és a munkába állást segítő 

szervezetekkel – az álláskeresők klubja, 

b) az egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel, 

c) az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül: 

cb) a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások, 

cc) az alapvető személyi higiénia kialakítására irányuló előadások, 

cd) a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartását célzó előadások, 

d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő 

részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, 

e) a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,  

f) munkalehetőség felajánlása, 

g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, és az 

elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés, 

h) a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres 

érdeklődés, jelentkezés. 

 

(6) A jogosult az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: 

a) nem regisztráltatja magát az együttműködésre kijelölt szervnél, 

b) nem köti meg a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodást, 

c) nem hajtja végre a megállapodásban foglaltakat, 



d) nem vesz részt a számára előírt foglalkozásokon, 

e) nem jelenik meg a megjelölt időpontokban és távolmaradását nem igazolja. 

 

4. § 

 

(1) Az Sztv. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túlmenően rendszeres szociális 

segélyre jogosult egészségi állapota miatt az az aktív korú személy is, akinek 

a) egészségkárosodása 40 % vagy 

b) munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette. 

 

(2) Az (1) foglalt feltételeket 1 hónapnál nem régebbi szakorvosi véleménnyel kell igazolni a 

kérelmezőnek.  

 

3.Lakásfenntartási támogatás 

 

5. §
1
 

 

 

 

4.Átmeneti segély 

 

6. § 

 

(1) A képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére 

átmeneti segélyt állapíthat meg.  

 

(2) Az átmeneti segély nyújtható alkalmanként vagy havi rendszerességgel.  

 

(3) Az átmeneti segély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös 

háztartásban élők jövedelemigazolását. 

 

(4) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt, akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élő esetében 

annak 150 %-át nem éri el. 

 

(5) Az átmeneti segély készpénzben vagy természetbeni ellátás (élelmiszer, ruhanemű, 

tűzifa) biztosítható.  

 

(6) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 3 hónapot nem 

haladhatja meg és egy naptári éven belül egy alkalommal állapítható meg. 

 

 

5.Temetési segély 

 

7. § 

 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet 14. §  1.pontja. Hatálytalan: 2012.március 

7-től. 



(1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt kötelet, vagy tartására köteles 

hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

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

élő esetében a 200 %-át. 

 

(2) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 25 %-

a. 

 

(3) 2011.évben a helyben szokásos legolcsóbb temetés: 100.000 forint. 2011.évet 

követően az önkormányzat minden év január hónapban megkéri a temetkezési 

szolgáltatótól a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét. 

 

(4) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelteni kell a halotti anyakönyvi kivonat 

másolatát, a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a kérelmező és a 

vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását. 

 

(5) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az 

arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát 

a kérelmező részére vissza kell adni. 

 

6.Közgyógyellátás 

 

8. § 

 

Közgyógyellátásra jogosult az Sztv. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túlmenően az 

a szociálisan rászorult személy is, akinek: 

a) esetében az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg és 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátásnak költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. 

 

 

III. fejezet 

 

Szociális szolgáltatások 

 

7.Tanyagondnoki szolgáltatás 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzat tanyagondnoki szolgálatot működtet. A tanyagondnoki szolgálat ellátási 

területe: Tiszakóród község közigazgatási területéhez tartozó külterületi lakott hely: 

Újkóródtanya. 

 

(2) A tanyagondnoki szolgálat célja az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az 

alapvető szükségletek kielégítését szolgáló szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint 

egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, további az egyéni, közösségi szintű 



szükségletek teljesítésének segítése. 

 

(3) A szolgálat keretében ellátandó feladatokat, és a tevékenység részletezését a 

Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza. 

 

 

8.Étkeztetés 

       

          10. § 

 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjainak részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 

(2) Szociálisan rászorult a kérelmező: 

a) kora miatt, aki 65. életévét betöltötte, 

b) egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt  nem 

képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, 

c) fogyatékosság, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség miatt, ha a vonatkozó 

szakorvosi vélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem 

képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, 

d) hajléktalansága miatt, a nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat 

illetékességi területét jelölte meg és étkezésének hiánya veszélyezteti az egészségét. 

 

9.Házi segítségnyújtás 

 

                           11.  § 

 

A képviselőtestület a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a Szamos-Tisza menti 

Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásban (székhelye: 

Túristvándi) való részvétellel látja el. 

 

 

10.Családsegítés 

 

                                                                            12. § 

 

A képviselőtestület a családsegítés szociális alapszolgáltatást a Szamos-Tisza menti 

Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásban (székhelye: 

Túristvándi) való részvétellel biztosítja. 

 

 

11.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

          13. § 

 

A képviselőtestület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a Felső-

Tisza vidéki Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban (székhelye: 

Fehérgyarmat) való részvétellel biztosítja. 

 



12.Támogató szolgáltatás 

 

                    14. §  

 

A képviselőtestület a támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatást az Erdőháti 

Mikrokörzet Támogató Szolgáltatási Központ útján (székhelye: Túristvándi), társulásban való 

részvétellel látja el. 

 

13. Idősek otthona 

 

15. § 

 

(1) A képviselőtestület az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes 

személyek napi legalább háromszori étkeztetésérol, szükség szerint ruházattal, illetve 

textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott 

egészségi ellátásáról, valamint lakhatásáról idősek otthona keretében gondoskodik. 

 

(2)Az idősek otthona működésére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szakmai 

programja, valamint szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

IV.fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet 2011.április 26-án lép hatályba. 

 

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(3) Hatályát veszti 

1. a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009. (VII. 13.) önkormányzati rendelet, 

2. a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról szóló 10/2009. 

(IX.25.) önkormányzati rendelet,  

3.a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról szóló 1/2010. (II. 

21.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester          körjegyző 

 


