
  
Nyírparasznya község Önkormányzatának 

Képviselő-Testülete 
 

7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete  
 

Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) 
Önk. számú rendelet módosításáról.  

 
Nyírparasznya község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §.-ában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja.  

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

I. cím 
A rendelet célja 

1. §. Ezen rendelet célja, hogy Nyírparasznya község lakóinak szociális biztonsága 
megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Nyírparasznya község Önkormányzat 
által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  
2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, 
viselt felelősségén túl – e rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat feladata.  

II. cím 
A rendelet hatálya 

3.§.  
(1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed Nyírparasznya 
község területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar 
állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési 
engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert 
személyekre, a hontalanokra. 

 
(2) A rendelet hatálya a 3. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen 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 Magyar Köztársaság területén gyakorolja,  
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 
 

b.) a Szociális tv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 



vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/1971/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe személyekre, 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. 

 

(4) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást, és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel 
azt folyósítják. 

 
(5) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál 

 

a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelmét, 

b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből 
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy 
a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek  
e hónapokkal arányos összegében kell számítani. 

 
(6) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 
számítani. 

 
(7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

 

a.) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b.) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. 

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, 
illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas 
vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 

 
(8.)E rendelet alkalmazásában 

 
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj.  

 



Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, 
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, 
vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 
amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező 
legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 
 
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, 
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa 
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű; 
 
c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 



tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek, 
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 
e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége; 
g) szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. §-ban 
meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni; 
h) szociális intézmény: az e rendeletben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást 
nyújtó szervezet; 
i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, 
az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű 
öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes 
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve 
tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 
személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti 
járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok  
   egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti       
   gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,  
az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres 
szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet 
alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 
j) keresőtevékenység, ha e rendelet másként nem rendelkezik: minden olyan 
munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján 
végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 
százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott 
tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok 
szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a 
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 
k) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. 
életévet be nem töltött személy; 
l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 
él, kivéve, ha élettársa van; 
m) fenntartó: 
ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 
16. §-a szerinti intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 



társulása, a települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat (a 
továbbiakban együtt: állami fenntartó), 
mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti, magyarországi székhelyű egyház, az egyházaknak 
az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyű szövetsége, illetve az Ltv. 13. §-ának (2)-
(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (a továbbiakban: 
egyházi fenntartó); nem minősül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú 
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak 
alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító 
okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és a 
közhasznú társaság, 
mc) a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy, 
md) a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - 
az ma)-mb) alpontokban foglaltak kivételével, 
me) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti 
tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más tagállamban van [az mc)-me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami 
fenntartó], 
ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális 
szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet; 
n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol 
na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik; 
nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; 
nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; 
nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; 
ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket az nc)-nd) 
alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni; 
nf) az na)-nb) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági 
támogatásban részesül. 
(2) A szociális törvény 6. §-a és a II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan 
szállás. 
(3) A szociális törvény 7., 78., 84. és 89. §-ainak alkalmazásában hajléktalan az, aki 
éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 
(4) Ahol a szociális törvény önkormányzati társulást említ, ott - eltérő rendelkezés 
hiányában - többcélú kistérségi társulást is kell érteni. 
 (5) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály 
által meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban a szociális hatóság által hozott 
elsőfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

III. cím 
A szociális igazgatás általános szabályai 

Eljárási rendelkezések 

 

4. §. (1) Ezen rendeletben szabályozott szociális ellátásokra érvényes általános eljárási 
rendelkezéseket a 5.-10. §.-ok határozzák meg.  

(2) Az egyes szociális ellátási formákhoz kapcsolódó további eljárási rendelkezéseket az adott 



ellátási formák részletezik. 
(3) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

 
(4) Az ellátást biztosító az (3) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul 
értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a 
kifizetett átmeneti segély megtérítését. 

5.§. 
Az eljárás megindítása 

 
 (1) A kérelmet az önkormányzat Körjegyzői Hivatalában lehet előterjeszteni. A kérelemhez 
csatolni kell az e rendeletben meghatározott mellékleteket. 

(2) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál 

 

a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelmét, 

b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből 
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy 
a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek  
e hónapokkal arányos összegében kell számítani. 

(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 
számítani. 

(4)  A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a.) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b.) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói 
engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a 
társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 

(5) A kérelmező köteles együttműködni a Körjegyzői Hivatallal a szociális helyzetének 
feltárásában. Ha arról - e rendelet rendelkezik a kérelemhez csatolni kell, a kérelmező és 
családja valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyairól szóló 
igazolásokat, és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál 
előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.  

6. §. 
A jogosultság vizsgálata 

 
 (1) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmező életkörülményeire tekintettel a 5 §. (5.) bekezdés szerinti 
jövedelemnyilatkozatokban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás 
illetve, a saját 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.  



(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapítót. 

A változás alapján az ellátást megállapítónak, az ellátás összegét felül kell vizsgálnia, 
melynek eredményeképpen dönt az ellátás továbbfolyósításáról, csökkentéséről, 
megszüntetéséről.  
A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

(3) A jövedelemre vonatkozó adatokat, különös tekintettel a csekkek alapján történő 
igazolásra, valamint letiltásokra – kétség esetén – a folyósító szerv megkeresésével, az ügyfél 
írásban történő hozzájárulásával, ellenőrizni kell, illetve az ellátást kérő kötelezhető  
a megállapító szerv által meghatározott adattartalmú jövedelemigazolás csatolására. 

(4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Körjegyzői Hivatalt.  

7.§. 
Az ellátások megállapítása 

 
 (1) A szociális ellátások megállapításáról – e (2) bekezdésben meghatározott ellátások 
kivételével – a Képviselő-testület határozattal dönt.  

(2) A Képviselő-testület a temetési segéllyel kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 
polgármesterre. 

(3)A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörben – hozott döntéséről 
szintén határozatot hoz. 

(4) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 

(5)A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. törvény alapján 
köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.  

8. §. 
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

 
A pénzbeli ellátások kifizetése az - 7. §. szerint hozott határozat alapján - a Körjegyzői 
Hivatal által történik, amely további feladatként: 
 

a.) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet,  
b.) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és 
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.  

 
9. §. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai 
szerint történik.  
 

10. §. 
A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 

 
 (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát – ha e rendelet másként nem rendelkezik – 
évente, egy ízben felül kell vizsgálni. 

(2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészíttetése a jegyző feladata. A polgármester felelős a 
döntési javaslatot tartalmazó előterjesztések határidőn belüli Képviselő-testület elé 



terjesztését.   
11. §. 

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére a mindenkor 
hatályos szociális törvényben foglaltakat kell alkalmazni.  

 
 
 

12. §. 
Adatkezelés  

 
 (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és megszűntetése céljából nyilvántartást vezet.  

A nyilvántartás tartalmazza: 

a.) a jogosult természetes személyazonosító adatait, 
b.) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását, 
c.) a jogosult beföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, 
d.) a jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító adatait, 
e.) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, 
f.) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó 

döntést, 
g.) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, 
h.) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám) 
i.) közgyógyellátottakról vezetett nyilvántartás esetén a fentieken túl tartalmaznia kell  

az igazolvány sorszámát, 
j.) rendszeres szociális segélyben részesülők esetében a nem foglalkoztatott személy iskolai 

végzettségét és szakképesítését.  
 

II. Fejezet  
Pénzbeli ellátások 

I. Cím 
Ellátások formái 

 
13.§. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
 

 a.) a jegyző e rendeletben, illetve a Szociális tv.-ben meghatározott feltételek szerint 

  aa.) időskorúak járadékát, 

  ab.) rendszeres szociális segélyt, 

  ac.) a 34. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt ápolási díjat; 

 

b.) a képviselő-testület e rendeletben, illetve a Szociális tv.-ben meghatározott feltételek 
szerint 

  ba.) lakásfenntartási támogatást, 

  bb.) átmeneti segélyt állapít meg (továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő   



                   pénzbeli ellátások) 

II. Cím  
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások  

14.§. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet e rendeletben 
meghatározott módon az Önkormányzat Körjegyzői Hivatalánál kell előterjeszteni, melyhez 
csatolni kell az egyes ellátásoknál meghatározott okmányokat, dokumentumokat. 

(2) A Körjegyzői Hivatal az ellátások vonatkozásában formanyomtatványt rendszeresíthet, 
melyet az ügyfelek rendelkezésére bocsát.  

15. § 
Időskorúak járadéka 

 
(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás. a jegyző időskorúak járadékában részesíti azt 

 
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és 
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, 
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt reá irányadó nyugdíjkorhatár alatt a Tny. 7. § (4)-(5) 
bekezdésében szabályozott nyugdíjkorhatárt kell érteni. 
(3) A jegyző időskorúak járadékában részesíti a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott személyt, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel. 
(4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha 
a személy 
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti; 
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik; 
c) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - 
tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 
 
Az ellátás összege 
16. § (1) Az időskorúak járadékának havi összege 
a) jövedelemmel nem rendelkező 
aa) 32/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 
ab) 32/B. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-a, 
ac) 32/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-a; 
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi 
jövedelmének a különbözete. 
(2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a 
jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani. 

Eljárási szabályok 

17. §. Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 63/2006. 



(III. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a 
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelem valódiságának igazolására szolgáló iratot 
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, stb..).  
18. §. Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit az önkormányzat kétévente 
legalább egyszer felülvizsgálja. 

Hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok 

19. §.(1) A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetén az erről 
rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a fővárosi főjegyző részére. 
(2) A jegyző az időskorúak járadékában részesülő hajléktalanról a 12. §-ban szabályozott 
nyilvántartást vezeti, és gondoskodik az időskorúak járadékának a hajléktalan személy által 
meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításáról. 
(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított időskorúak járadékát három 
hónap időtartamon keresztül nem veszi át, a támogatás folyósítását a jegyző szünetelteti, és 
erről a tényről a járadékot megállapító jegyzőt tájékoztatja, amely dönt az ellátás 
fenntartásáról, illetve megszüntetéséről. 
(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több önkormányzat jegyzőinek 
döntése szerint egyidejűleg kellene járadékot folyósítani, csak az utóbb megállapított 
járadék folyósítható. Ilyen esetben a főjegyző tájékoztatja a járadékot korábban megállapító 
jegyzőt az általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetéséről. 
 
(5) A főjegyző által az (1)-(4) bekezdés szerint folyósított időskorúak járadékának összegét 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megtéríti a fővárosi önkormányzat részére. 
 

Rendszeres szociális segély  
 
20.§. (1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 
1-jétől a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, 
aki 
a) egészségkárosodott, 
b) vagy nem foglalkoztatott, 
c) vagy támogatott álláskereső, 
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.  

 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségkárosodott személynek minősül az, 
aki 
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
 
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. 
 
(4) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az, 
akinek esetében 



a) a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a 
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás), illetőleg a jövedelempótló támogatás 
folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy 
b) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási 
idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján 
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 
c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési 
önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) 
legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 
d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-
ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását 
megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel 
legalább három hónapig együttműködött, 
e) a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az 
egészségkárosodás mértékének változása miatt szűnt meg, 
és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a közmunkát, közhasznú munkát vagy 
közcélú munkát (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) és az alkalmi munkavállalói 
könyvvel végzett munkát. 
 
21.§. (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal, illetőleg annak 
kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), Nyírparasznya Község 
Önkormányzatával valamint a Szociális Szolgálatató és Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálattal, 
mint együttműködésre kijelölt szervvel ( továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv )  
köteles együttműködni. 
 
(2) Az együttműködési kötelezettség keretében a nem foglalkoztatott személy:  
a) a munkaügyi központ által szervezett munkaerőpiaci szolgáltatásokat  igénybe veszi,  
b) az együttműködésre kijelölt szervnél a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül nyilvántartásba veteti magát, 
c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az egyűttműködésre kijelölt 
szervvel   
d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, 
e) a segély kifizetésének napján a Körjegyzői Hivatalban megjelenik,                 
akadályoztatása esetén, a neki fel nem róható akadályról előzetesen, személyesen, vagy 
telefonon értesíti a hivatal kijelölt ügyintézőjét. 
 
(3) 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 egyéni képességeket fejlesztő vagy az 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 
felkészülési programban való részvételre, 
c) a felajánlott és számára – a Szt. 37/H. § (6) bekezdése szerint –  megfelelő munkalehetőség 
elfogadására, 
d) a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az  



elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. 
 
 (4) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a segélyezett: 
a) a (2) bekezdésben foglaltakat nem vállalja, vagy nem teljesíti, 
b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeinek vizsgálatában nem működik 
együtt 
c) a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felajánlott megfelelő munkalehetőséget 
nem fogadja el, a felajánlásra nem jelenik meg, vagy elfogadja, de a munkavégzést nem kezdi 
meg, valamint a munkáltatója a foglalkoztatást rendkívüli felmondással jogszerűen 
megszünteti. 
d) az együttműködési felhívásra, munkavégzésre nem jelenik meg és akadályoztatásának, 
távolmaradásának alapos okáról szóló igazolást az ok megszűntétől számított 3 napon belül 
nem mutatja be. 
 
(5) A nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatására a Szt. 37/H. §-át kell alkalmazni. 

 
 
22. §. (1) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:  
 
a.) a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 
- 3 számú melléklete szerinti formanyomtatványt, 
- 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,  
b) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan 
ba) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról 
szóló igazolás, valamint 
bb) a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
állapotot igazoló irat. 
  
(2) A rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egészségkárosodott személy 
esetében a 22. §. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kérelem elbírálásához szükséges 
 
a) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának a 
munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy 
b) a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának igazolása arról, hogy a 
kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. 
 
(3) A rendelet 20.§. (4) bekezdése alapján nem foglalkoztatottnak minősülő személy (a 
továbbiakban: nem foglalkoztatott személy) esetében – a 24.§. (1) bekezdésben foglaltakon 
túlmenően - a kérelem elbírálásához szükséges 
a) a regionális munkaügyi központ, illetőleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: 
munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) 
folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy 
álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy 
c) a rendelet 20. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ 
igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a 
munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az 
álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, 



d) a rendelet 20. §-a (4) bekezdésének c) és d) pontja szerinti együttműködés (a 
továbbiakban: megelőző együttműködés) esetén a munkaügyi központ vagy a lakcím szerint 
illetékes települési önkormányzat által kijelölt szerv (a továbbiakban: együttműködésre 
kijelölt szerv) igazolása annak teljesítéséről, 
e) a rendelet 20. §-a (4) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott ellátások 
megszüntetéséről szóló határozat, továbbá 
f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál 
alacsonyabb iskolai végzettségről okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható. 
 
(4) A rendelet 20. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott támogatott álláskereső 
személy esetében - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a kérelem elbírálásához szükséges a 
munkaügyi központ igazolása arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban részesül. 
Az igazolásnak tartalmaznia kell az álláskeresési támogatás havi összegét és a folyósítás 
lejártának várható időpontját. 
 
 
23.§.  (1) Ha az önkormányzat vitatja a vagyonnyilatkozat  
a.) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál 
az ingatlan forgalmi értékének megállapítására,  
b.) járműre, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi értékét, a 
vám-és pénzügyőrség által alkalmazott vámérték megállapítása iránt intézkedik.  
 
 
24. §. Az érintettet a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell az együttműködési 
kötelezettségről. A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az 
együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, mértékéről, a kötelezettség 
megszegésének következményeiről.  
 
24/A. §. Ha  a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 
időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor 
a) a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. 
b) az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy két éven belül történő ismételt 
megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés 
alkalmazása során az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az az eset minősül, 
ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, 
vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli 
felmondással jogszerűen megszünteti.   
 
25. §. (1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság 
a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a munkanélküliek jövedelempótló   
    támogatása, illetőleg az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás, vagy    
    álláskeresést ösztönző juttatás időtartamának kimerítésétől, 
b) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység megszűnésétől, 
 
(2) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a 
megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül - ide nem értve a 24/A.§. b) pontja 
szerinti megszüntetési esetet - az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül 
ismételten megállapítható, amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultsági 
feltételek egyébként fennállnak. 
 



26. §. (1)  A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci 
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség 
közfoglalkoztatás biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által szervezett 
foglalkoztatás időtartama legalább harminc munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott 
személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi munkavállalói 
könyvvel közcélú munka keretében történő foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, 
ha a foglalkoztatás első napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás együttes 
időtartama eléri a harminc munkanapot. A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat 
másik önkormányzattal létrehozott társulás vagy más szervezet útján is végezheti. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy 
közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell 
érteni, amelynek teljesítéséről - jogszabály alapján - a települési önkormányzat 
gondoskodik. 
 
(3) A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 
12 hónapot nem haladhatja meg. A nem foglalkoztatott személy ezen foglalkoztatásának 
megszűnését követő 12 hónapon belül - egyéb feltételek fennállása esetén - ismételten 
akkor foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a személy nem jogosult az 
álláskeresési támogatásra. 
 
(4) Közcélú munka keretében foglalkoztatható 
a) a rendszeres szociális segélyre jogosult, 
b) a 20. § (4) bekezdésének c)-d) pontjában foglaltak szerint együttműködő, 
c) a rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való jogosultsága miatt   
 már nem jogosult nem foglalkoztatott személy. 
 
 
27. §. (1) A települési önkormányzat a rendszeres szociális segély megállapítása előtt az 
aktívkorú nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja.  
 
a.) Ha az önkormányzat a kérelmező foglalkoztatását 30 napon belül biztosítja, akkor a 
kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a rendszeres szociális 
segély havi összegének időarányos része jár.  
b.) Ha az önkormányzat a segélyre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a 
kérelmező foglalkoztatását nem tudja biztosítani, úgy – a jogosultsági feltételek fennállása 
esetén – a kérelem benyújtásának időpontjától rendszeres szociális segélyt állapít meg részére.  
 
(2) A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha 
a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb 
szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör 
képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjának 
megfelel, és 
b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, 
c) a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő 
oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott 
időtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező 
legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. 
 



(3) A foglalkoztató a biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatja 
az állami foglalkoztatási szervet a közcélú munka keretében foglalkoztatott személyek 
természetes személyazonosító adatairól, a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és várható 
időtartamáról, valamint a közcélú munkavégzés helyéről. 
 
 
28. §. (1) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást 
meg kell szüntetni annak 
a) a személynek, aki 
aa) 
ab) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését 
tölti, 
ac) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - 
tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott; 
b) a nem foglalkoztatott személynek, aki 
ba) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően 
folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az önkormányzattal, illetőleg az 
állami foglalkoztatási szervvel nem működött együtt, 
bb) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, 
bc) katonai szolgálatot teljesít, 
bd) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, 
be) - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - keresőtevékenységet folytat, ide nem 
értve a közfoglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
munkavégzést, 
bf) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban 
részesül. 

A rendszeres szociális segély összege 

29.§. (1) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a 
jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori 
kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 
család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 
 
(2) Ha a rendszeres szociális segély összege az (1) bekezdésben foglalt számítás szerint a 
havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell 
megállapítani. 
 
(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő, illetve a közfoglalkoztatásban részt vevő 
és rendszeres szociális segélyben (ideérve a szünetelés esetét is) részesülő személy nem a 
közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe 
tartozó keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget 
tett, részére a rendszeres szociális segélyt 
a) a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50%-os összegben, 
b) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25%-os 
összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll.  



 
(4) A (3) bekezdés szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt 
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot, illetve a segély összegét felülvizsgálni 
nem kell, 
b) az aktív korú személynek együttműködési kötelezettsége nincs, azonban a 
keresőtevékenység folyamatos fennállását havonta igazolnia kell. 

 
(5) A (3) bekezdés szerinti továbbfolyósításra a továbbfolyósítás megszűnését követő hat 
hónapon belül ismételten nem kerülhet sor. 
 
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti továbbfolyósítás esetén a rendszeres szociális segély összege 
a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell folyósítani. 
 
(7) Ha a közfoglalkoztatásban részt vevő személy a (3) bekezdés szerint kezd egyéb 
keresőtevékenységet, részére a segélyt a közfoglalkoztatást közvetlenül megelőzően 
folyósított segély összege alapján kell továbbfolyósítani. 
 
(8) Ha a rendszeres szociális segélyt a 24/A. §. a) pontja szerinti összegben folyósítják és a 
segélyben részesülő személy a (3) bekezdés szerint egyéb keresőtevékenységbe kezd, akkor 
részére a segélyt ezen összeg alapulvételével kell továbbfolyósítani. 
 
(9) Közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a rendszeres szociális segély a 
szociális törvény 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás 
megszűnését követően kell lefolytatni. 
 
(10) A szociális törvény 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti felülvizsgálat esetén a rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy házastársa vagy élettársa közfoglalkoztatásból 
származó jövedelmének 50%-át kell figyelembe venni. 

 
30. §. (1) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente 
felülvizsgálja. Ha a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata nyomán 
megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az önkormányzat a segélyt 
továbbfolyósítja.   
 
(2) A rendszeres szociális segély folyósítása - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 
szünetel, ha a nem foglalkoztatott vagy támogatott álláskereső személy 
közfoglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatást. 
 
(3) Ha a közfoglalkoztatásból származó havi kereset a megállapított rendszeres szociális 
segély havi összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a rendszeres szociális segélyt olyan 
összegben kell folyósítani, hogy a kereset és a segély együttes összege - a 29. § (1) 
bekezdésére is figyelemmel - megfeleljen a rendszeres szociális segély megállapított 
összegének. 
 
Hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok 
 
31. §. (1) A hajléktalan személy részére megállapított rendszeres szociális segély esetén az 
erről rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a fővárosi főjegyző részére. 
 



(2) A főjegyző gondoskodik a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által 
meghatározott határozatban foglalt címre történő folyósításáról.  
 

Lakásfenntartási támogatás 
Az ellátás feltételei 
 
32. §. (1) ) a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

(2) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a mindenkor hatályos Szociális tv-ben 
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakban: normatív lakásfenntartási 
támogatás), 

(3) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége 
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2008. évben 425 Ft. A 2008. évet követően az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló 
törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg. 
 
(5) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság 

és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága. 

 
(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50%-át, 
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a 
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve 
kell meghatározni. 
 
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 
TM =    0,3- 

J-0,5 NYM
───── 

 
x 0,15, 

 NYM  
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni. 

 
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 



 
Eljárási szabályok 
 
33. §. (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell 
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
 
(2) A normatív lakásfenntartási támogatás egy év időtartamra kell megállapítani.  

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.  

(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja 
jövedelem igazolását. 
 
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást 
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.  

 
 

Ápolási díj 
 
Az ellátás feltételei 
 
34. §. (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
 
(2) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha 
állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását végzi. 
 
(3) A jegyző a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását 
végző személy kérelmére a Szociális tv.-ben foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. 

 
35. §. (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III. 27) Korm. Rendelet 4. 
számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  

A 34.§. (2) és (3) bekezdése szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 
háziorvos 

a.) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, 
b.) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 
 
(2) A 34. § (3) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások 
személyes segítsége nélkül önállóan nem képes 

a.) étkezni, vagy 
b.) tisztálkodni, vagy 
c.) öltözködni, vagy 
d.) illemhelyet használni, vagy 
e.) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében az 
a-e.) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. 
 

(3) A jegyző a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási 



helye szerint illetékes módszertani intézmény által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján 
dönt. 

 
36. § (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali 
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy 
közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatója kivéve, ha 
aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát 
nem haladja meg, vagy 
ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a 
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem 
haladja meg, vagy 
ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali 
ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg, 
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, 
ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj 
folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony 
alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak, 
c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, 
hallgatója, 
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - 
a napi 4 órát meghaladja, 
 
Eljárási szabályok 
 
37.§ (1) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 
c) az ápolt személy meghal, 
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási 
jogának gyakorlásával felhagyott, 
e) a 36.§. (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 
(2) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő 
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 
 
(3) Az ápolási díjat kérelmező illetve az önkormányzat a 35.§. (1) bekezdés b.) pontja szerinti 
szakvélemény felülvizsgálatát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg 
illetékes városi intézetének tiszti főorvosa által kijelölt az ápolást indokoló diagnózis szerinti 
szakorvostól vagy szervtől kérheti. 
 
38. §.(1) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban 
részesülő személy - ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem 
kötelezett személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
fizetésére kötelezett. A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a 
társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. 
 



39. §. Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az önkormányzat kétévente legalább egyszer 
felülvizsgálja.  
 
Az ápolási díj összege 
 
40. §. (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) a 34. § (2) bekezdésében foglalt esetben 100%-a, 
b) a 34. § (3) bekezdésében foglalt esetben 130%-a, 

 
(2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az 
(1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás 
havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult 
részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. 
 

Átmeneti segély 
 
41.§. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 
(2) Átmeneti segélyben részesíthetők, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen 
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.  
 
42. §. (1) Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy 
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 
annak 150%-át nem haladja meg.  
 
(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet – haláleset, betegség, elemi kár – esetén az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételektől el lehet térni, ha egyébként a 41. §.-ban 
meghatározott feltételek fennállnak. 
 
(3) Az átmeneti segély esetileg, időszakosan illetve kamatmentes kölcsön formájában is 
adható.  
 
Eljárási szabályok 
 
43. §. (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és 
családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és 
pályakezdő személyek esetében az erre való nyilatkozatot.  
 
43/A. §. (2) Amennyiben a rászorultsággal illetve a nyújtott átmeneti segély céljának 
megfelelő felhasználásával kapcsolatban a kérelem elbírálásakor kétség merül fel, a 
kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezet környezettanulmány végrehajtásában 
közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.  
 
Összege 
 
44. §. (1) Az átmeneti segély összege alkalmanként 2 000 Ft-nál kevesebb és a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 80%-ánál több nem lehet. 
 



 (2) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély összegének 
arányban kell állnia a felhasználási céljával, azonban nem haladhatja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum ötszörösét. A szociális kölcsönt havi egyenlő részletekben kell 
törleszteni legfeljebb 6 hónap alatt.  
 
(3) Indokolt esetben, a segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról 
történő elszámolásra. Ez esetben, a határozatban a felhasználás célját is meg kell határozni.  
 
(4) Az átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, 
életvitele arra enged következtetni a jegyző által készített környezettanulmány alapján, hogy a 
kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához 
nélkülözhetetlen árucikkekre fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetbeni juttatásként 
kell megállapítani.  
 
(5) A (4) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái a következők lehetnek: 
- a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra  alkalmas 
alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány, 
 - gyógyszertámogatás. 
 
(6) Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni juttatás jogosult számára 
történő biztosítása megszervezéséről a jegyző gondoskodik.  
 

Temetési segély 
 

Az ellátás feltételei 
45. §. (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak aki, a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 
esetében annak 220%-át.  
 
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak  
a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének háromszorosát, 
b.) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban 
részesül. 
 
Eljárási szabályok 
 
46. §. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt 
kérő vagy vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.  

(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési 
önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatát is.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A 
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét - , illetve a határozat 
számát a jegyző a számlákra rávezeti.  

(4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is, ha a 



segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos 
elszámolási kötelezettségről. 

47. §. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását. 

Összege 
 
48. §. (1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségeinek 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.  
 
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100 000 Ft-
ban állapítja meg a Képviselő-testület.  

III. Fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
 
 49. §. (1) A Képviselő-testület döntése vagy – hatáskör átruházás esetén – a hatáskörrel 
rendelkező szerv, személy döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.  
 
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 
 
50. §. Az önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 
 a.) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: 
  - lakásfenntartási támogatás 
  - átmeneti segély 
  - temetési segély 
 b.) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások: 
  - köztemetés  
  - közgyógyellátás 
   

Köztemetés 
 

Az ellátás feltételei 
 
51. §. (1) Közköltségen kell eltemetni az önkormányzat illetékességi területén elhunyt 
személyt, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy az 
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról az önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia, a 
halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül.  
 
Eljárási szabályok 
 
52. §. (1) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (továbbiakban: 
utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az 51. §. (1) 
bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés 
elrendelésétől számított 60 napon belül kell bejelenteni.  
 



(2) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat  
a.) a költségeket hagyatéki  teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 
b.) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 
 
(3) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési 
költséget viselő önkormányzat a (2) bekezdés szerint jár el.  
 

Közgyógyellátás 
 
Az ellátás feltételei 
53. §. A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához, kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány 
állítható ki.  
 
54.§. (1) A jegyző a közgyógyellátással kapcsolatos jogköreit az e cím alatt meghatározottak 
figyelembe vételével gyakorolja.  
 
(2) A Szociális törvény 50. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan 
rászorult személy is jogosult a közgyógyellátásra, akinek esetében a képviselő – testület által 
itt meghatározott feltételek fennállnak: 
 
- az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül 
élő esetén 200 %-át nem haladja meg, továbbá 
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb  összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja. 
 
(3) A közgyógyellátás iránti kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 
63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi 
igazoláson túl szükséges a Szt. 50. §.ának (3) bekezdése szerinti igény esetén az 
önkormányzat rendeletében foglalt feltételek fennállását igazoló irat.  
 
Eljárási szabályok 
 
55. §. (4) A közgyógyellátása való jogosultság iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) 
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a havi rendszeres 
gyógyító ellátásokról szóló, a Korm. rendelet alapján kiállított háziorvosi igazoláson túl, e 
rendelet 1. számú melléklet szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot és a 
jövedelemszámításhoz szükséges jövedelemigazolásokat. 

 
56. §. (1) A jegyző évente ellenőrzi az 55. §. (1) bekezdés alapján kiadott igazolvány kiállítása 
okának fennállását.  
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

57. § (1) A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek 
állapítja meg szociális rászorultságát, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 120%-át, 



b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
 
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: 
bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: 
a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás 
érvényességi idejét. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén 
ismételten kiállítható. 
 
(3) A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály 
szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. 

 
 
 
 
 
 

IV. Fejezet 
Szociális szolgáltatások 

 
I. cím 

Az ellátások formái 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

58. § (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a 
továbbiakban: személyes gondoskodás) az önkormányzat biztosítja. 

 
(2) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási formákat biztosítja: 
 a.) alapellátás 

aa.) étkeztetés 
  ab.) házi segítségnyújtás 
 
 b.) szakellátás: Idősek Klubja („Őszirózsa Öregek Napközi Otthona”) 
 

Étkeztetés 
 

59. §. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

 
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %, egyedül élő esetén 
a 280 %-át. 



 
 (3) A szociális étkeztetés iránti kérelmet az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona Vezetőjéhez 
kell benyújtani, aki dönt a szociális étkeztetés engedélyezéséről és erről értesíti a kérelmezőt. 
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező szociális helyzetét igazoló jövedelemigazolásokat. 
 
60. §. (1) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat: 
 a.) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
 b.) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
 c.) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.  
 
(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 
kapcsolatosan felmerülő költségnek egy ellátottra jutó napi összege. 
Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az 
élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az 
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.  
 
(3) A térítési díj alapja 500 Ft. 
(4) Az ellátásért fizetendő térítési díj mértéke. 
 
a.) 42 750 Ft egy főre eső jövedelemhatárig 
                                                családban élő esetén a térítési díj 54%-a,  (270 Ft)  
                                                egyedül élő esetén a térítési díj 50 %-a,  (250 Ft)  
 
b.) 42 750 Ft és 85 500 Ft közötti  

egy főre eső jövedelemhatár esetében a térítési díj 64 %-a. (320 Ft) 
 
c.) 85 500 Ft egy főre eső jövedelemhatár fölött a térítési díj 74 %-a.   (370 Ft) 
 

Házi segítségnyújtás 
 

61. §. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni 
a.) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből       
nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 
b.)azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről valamint       
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 
ellátására segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
c.)azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. 

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az Idősek Klubjának vezetőjéhez kell  benyújtani,   
aki dönt a segítségnyújtásról, és erről értesíti a kérelmezőt. 
                                                                                                                                                                               
(3) A kérelemhez csatolni kell: 
    - a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolást  
    - jövedelemigazolást.   
 
(4) A házi segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek közül csak az étkeztetésért    
számítható fel térítési díj, melynek meghatározása az 60. §. alapján történik. 
 

Idősek Klubja 



 
62. §. A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére 
biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint 
az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.  
 
63. § (1) Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.  
 
(2) Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévet betöltött személy is, aki egészségi 
állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.  

(3)Az idősek Klubjába történő felvétel iránti kérelmet a klub vezetőjéhez kell benyújtani, aki 
dönt a felvételről és erről értesíti a kérelmezőt. 
 
(4) A kérelemhez csatolni kell 

- a felvételt kérő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, 
- az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást.  

 
(5) A nappali ellátásért fizetendő térítési díj egységes összege: 320 Ft  
 
(6) A nappali szociális ellátás körében végzett tevékenységek közül csak az étkeztetésért 
állapítható meg térítési díj, melynek  meghatározása az 60. §. alapján történik. 
 
64. §. Az önkormányzat az Sztv 59. §. (2) bekezdésében, valamint ezen rendelet 59-61. §.-
aiban foglalt feladatait az Idősek Klubja intézményének bevonásával látja el.  

 
V. 

Záró rendelkezések 
 

65. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a hivatal 
hirdetőtábláján 15 napig történő kifüggesztésével gondoskodik.  
 
 
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek, 
és más magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

 
Nyírparasznya, 2008. július 24. 
 
 
Szabó János       Szentpéteri Szabolcs 
Polgármester        Körjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 8. 
 



                                                                                                Szentpéteri Szabolcs 
                 körjegyző 
 
 


