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*8 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete 
A szociális ellátások szabályozásáról 

 
*7 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk  (1) bekezdés  a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
43/B. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
 

I. fejezet 
1. § 

A rendelet hatálya 
*7 
A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek város közigazgatási területén a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §. (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre, továbbá 
állandó lakóhellyel nem rendelkező, Fegyverneken bejelentett tartózkodási helyű lakosokra, az Szt. 6. 
§-ában foglalt személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvtv.) 4. §-ában foglalt személyekre. 
 
 

2. § 
Eljárási rendelkezések 

 
 
(1) E rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri 
Hivatalnál kell előterjeszteni, kivételt képeznek ez alól az e rendeletben meghatározott 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások. 
(2) A települési támogatás, az átállási támogatás a házipénztárból kerülnek kifizetésre a határozat 
meghozatalától számított 5 napon belül. *7*9 
(3) A folyósított segély felhasználását a döntéshozó határozatában elszámolási kötelezettséghez 
kötheti 
a) ha a támogatás egyéb kötelezettség fedezeteként szolgál, 
b) ha a támogatás természetbeni ellátásként kerül megállapításra. 
(4)A szociális kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás 
felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése esetén a 
behajtás módját. 
(5) A szerződés alapján az ingatlan nyilvántartásban a jelzálogjogot be kell jegyeztetni, amennyiben a 
szociális kölcsönben részesülő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
(6) A  kölcsön behajthatatlansága esetén a képviselőtestület dönt a tartozás elengedéséről. 
(7) A települési támogatás, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
igénylésekor a rendelet 1. sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot, kell benyújtani, melyhez 
csatolni szükséges a hatályos Szt. 10. § (2-3) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó 
jövedelemigazolásokat. A jövedelmeket az alábbi módon kell igazolni:  
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 
hónapra vonatkozó, a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér 
jegyzékkel, 
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b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét 
hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért 
jövedelemről nyilatkozattal, 
c) álláskeresési támogatás esetén a megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi 
ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, 
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző 
havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal, 
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló 
szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, 
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy 
bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett 
nyilatkozattal, 
g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a 
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal, 
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén az illetékes Kormányhivatal Gyámhivatalának 
határozatával, 
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással, 
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül 
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal, 
k) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 
együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 
nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem 
részesül, 
l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a 
továbbiakban együtt: jövedelemigazolás). 
Nincs szükség igazolásra a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a 
családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátásról, illetve ha az adatok az 
önkormányzat nyilvántartásában fellelhetőek.*1*7*8*9 
(8) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetők. 
*9  
(9) A támogatás elbírálásánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül 
több személy részére nem állapítható meg támogatás ugyanazon jogcímen. 
(10) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő kérelmezőnek a támogatásra okot adó körülményeket  hitelesen 
igazolni kell. 
(11) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a települési támogatás céljának megfelelő felhasználásával 
kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány 
végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. 
(12) Amennyiben a környezettanulmány megállapítása szerint vélelmezhető, hogy a 
vagyonnyilatkozatban, illetve jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, az 
Szt. 10. § (6) bekezdésének megfelelően kell eljárni. Ennek során fel kell hívni a kérelmezőt arra, 
hogy 8 napon belül nyújtsa be az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló 
vagyonnak a kérelem benyújtását megelőző 3 (6) hónapra vonatkozó fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumokat. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő 
jövedelem 50 %-át, a jövedelmet úgy kell vélelmezni, hogy az igazolt fenntartási költségekhez hozzá 
kell adni a kérelmező családjában élők (beleértve a kérelmezőt is) számának és az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a szorzatát. A vélelmezett jövedelem mértéke nem lehet kevesebb, 
mint a jövedelemnyilatkozatban megjelölt összeg. 
(13) Élelmezésre biztosított támogatás esetén az arra rászoruló személy részére a                     
családgondozó, illetve a  gyermekintézmény megbízottjának közreműködésével  adható a támogatás, 
aki a felhasználást a kifizetést követő 15 napon belül igazolni köteles. 
(14) Kérelmező nyilatkozatban hozzájárul, hogy adatait a támogatással kapcsolatban folyó eljárás 
során önkormányzat kezelheti. 
(15) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az 
irányadók. 
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(16) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző 
(17) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt., valamint az ezek                     
végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
*11 
(18) Hatályon kívül helyezve  
 
 

3. § 
E rendelet alkalmazásában: 
a) család: a hatályos Szt. 4. § (1) c) pontja szerint 
b) közeli hozzátartozó: a hatályos Szt. 4. § (1) d) pontja szerint 
c) vagyon: a hatályos Szt. 4. § (1) b) pontja szerint 
d) rendszeres pénzellátás: a hatályos Szt. 4. § (1) i) pontja szerint 
e) aktív korú: a hatályos Szt 4. § (1) k. pontja szerint 
f) egyedülélő: a hatályos Szt. 4. § (1) j. pontja szerint *1 
g) keresőtevékenység: a hatályos Szt. 4. § (1) e. pontja szerint 
h) jövedelem: a hatályos Szt. 4. § (1) a) pontja szerint 
i) háztartás: a hatályos Szt. 4. § (1) f) pontja szerint 
*10 
j) krízishelyzet: olyan élethelyzet, melyben az egyén alapvető szükségletei nem kielégítettek, ezért a 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye által nyújtott 
szolgáltatásokkal biztosítható. 
*9 
4. § Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott 
támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul igénybevevőt pedig 
kötelezni kell a támogatás visszafizetésére. Az eljárás során az Szt. 17. §-ának rendelkezéseit kell 
figyelembe venni. A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése esetén a megtérítés 
összegét, illetve pénzegyenértékét és/vagy a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a 
kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve 
részletekben fizettethető meg, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás 
jogosulatlan igénybevételének időtartama 
 

II. fejezet 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
*9*17 
5. § Települési támogatás 
 
(1) A települési támogatás keretében nyújtható támogatások formái: 
           a)  a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás, 
           b)  rendkívüli települési támogatás 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatásban 
részesül az, akinek családjában a havi családi jövedelem nem haladja meg családok esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, nem jogosult közgyógyellátásra, és 
gyógyszerköltsége 3 egymást követő hónapban meghaladja havonként a 12.000.-Ft-ot.  
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a Kormányhivatal Járási 
Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, sem normatív 
közgyógyellátásra nem jogosult, valamint a kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az 
igénylő akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és annak 
költségéről, vagy a gyógyászati segédeszköz szükségességéről és annak várható költségéről. 
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(4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás évente maximum két alkalommal 
nyújtható, mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, ami alkalmanként nem lehet több 
mint 6.000.-Ft. 
(5) Az (1) b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásban részesülnek azokat a 
személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos 
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak és az egy főre számított havi családi jövedelem  
nem haladja meg a – temetési segély kivételével - családok esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100 % át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. A temetési segély esetén a családi 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedül élő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a. 
(6) A (5) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek 
minősül 

         a) kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 
esetében az 1 hónapot – gyermek esetén 10 napot – meghaladó kórházi gyógykezelést 
igénylő betegség 

         b) hozzátartozó halála 
         c) a lakhatást biztosító épület rendeltetésszerű használatát akadályozó köztudomású 

elemi kár 
         d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása 
         e) iskoláztatás 
         f) a gyermek fogadásának előkészítése, 
         g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése 
         h) munkahely elvesztése, rendszeres jövedelem elvesztése 
         i) árván maradt gyermekek gyámjának, támogatása  
         j) időjárásból fakadó többlet kiadások  

(7) A rendkívüli települési támogatás összege 
             az elhunyt személy eltemettetése esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségeit – 200.000.-Ft – figyelembe véve 10 %, azaz 20.000.-Ft, emennyiben a 
kérelmet a halálesettől számított hat hónapon belül nyújtják be. 

            
(8) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell - amennyiben a települési 
támogatást temetési- költségekre tekintettel kérik - és az elhalálozás helye nem Fegyvernek, a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított 
számlák eredeti példányát is. 
(9) Az a kérelmező, aki az (5) bekezdésben foglaltak alapján nem jogosult támogatásra, 
méltányosságból évente egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül települési támogatásban 
részesíthető akkor, ha a (6) bekezdés szerinti létfenntartását veszélyeztető váratlan kiadásai a 
család, illetve a kérelmező havi jövedelmének 30 %-át meghaladja. 
 
 6. § (1) Települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 
kamatmentes kölcsön formában is nyújtható évente egy alkalommal, akinek családjában az 
egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 
kétszereséig terjedő mértékű és maximum 6 hónapi időtartamra az alábbi feltételekkel: 

a) bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség               
miatti rendkívüli kiadása merül fel, társadalombiztosítási ellátás benyújtásától az                
elbírálásig tartó rendszeres pénzellátás hiánya miatt saját, illetve családja                
létfenntartása veszélyeztetett, 
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b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön 
visszafizetésére. 

(2) A települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.          
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás 
támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetéséhez nyújtott támogatás. 
(3) Az 5. § (1) bekezdés a), b) pontja szerinti települési támogatás ügyek a polgármester 
hatáskörébe tartoznak.  
(4) Rendkívüli indokolt esetben a rendeletben foglalt feltételektől a képviselő-testület eltérhet 
és egyedi döntésével támogatást nyújthat az adott évi költségvetése terhére. 

 
  
*7 
6. § (1) Maximum 200.000.-Ft kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a személy 
             a) aki a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001. (III.30.) önkormányzati rendelet 8. § (2) 

bekezdése értelmében nem minősül fiatal házaspárnak, s ezért nem kaphat támogatást, 
valamint a házaspár a lakhatását másképpen nem tudja megoldani. 
b) a lakóépületben keletkezett károk kizárólag elemi kár miatt keletkeztek és a helyreállítási  
költség kifizetése veszélyezteti családja létfenntartását. 
 (2) az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető rendkívüli         
élethelyzet akkor áll fenn, ha  

             a) a kérelmező, valamint vele közös háztartásban élő személyek egy főre számított havi  
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének           
kétszeresét. 

             b) akinek a lakóháza önhibáján kívül életveszélyessé vált és az I. fokú építésügyi hatóság által 
– a közvetlen életveszély elhárítására – előírt munkálatokat nem tudja elvégezni. 
(3) A kölcsönről, a havi törlesztő részletekről és az  egyéb feltételekről a szociális 
körülmények ismeretében a képviselőtestület dönt.  

            (4) A kamatmentes kölcsön felhasználásáról hiteles számlákkal el kell számolni. 
(5) Az (1) bekezdés végrehajtása 2015. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakban 
felfüggesztésre kerül.*8 

 
7. § 

Átállási támogatás 
 
(1) A lakossági vezetékes gázfűtésre való átállás támogatására egyszeri 13.000.- Ft. összegű vissza 
nem térítendő támogatást nyújt azon lakosok részére, akik a gázhálózat fejlesztési hozzájárulást 2004. 
október 7-ig megfizették az önkormányzathoz. 
(2) A támogatást igényelni kell. Az igényléskor be kell mutatni a TIGÁZ által kiadott üzembe 
helyezési okmányt és az első fogyasztási számlát. 
(3) A támogatás alanyi jogon jár, a jövedelmi és vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni. 
(4) Amennyiben a kölcsönben részesülő egy éven túl igényli az átállási támogatást, akkor csak a 
kölcsönszerződésben foglalt átállási támogatásra jogosult. 
(5) A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

8. § 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

 
(1) Az önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, rossz anyagi 
körülmények között élő, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató 
hallgatóknak ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keret összeg erejéig, a pályázati 
kiírásban foglaltak figyelembevételével, az alábbi feltételekkel: 
*15 
a) akiknek havi jövedelme vagy egy háztartásban élők egy főre számított havi családi  jövedelme 
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nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, 
ebben az esetben az ösztöndíj összege 5.000.- Ft/hó.,  
b) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg 
a jövedelem akkor az ösztöndíj összege 4.000.- Ft/hó. 
c) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 185 %-át nem haladja meg 
a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft/hó, 
d) egyedül élő esetén ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %- 
át nem haladja meg a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft, *1 
e) akinek mindkét szülője elhunyt, akkor jövedelemre való tekintet nélkül, az ösztöndíj 
összege 3.000 Ft/hó.  

(2) Az egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.  
(3) A pályázatok elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
9. § Hatályon kívül helyezve *7 
 
*9*10 
10. § Hatályon kívül helyezve 
 
 

11. § 
Hatályon kívül helyezve*2 

 
 

12. § 
Hátrányos Helyzetű Tanulók támogatás 

 
Az önkormányzat a területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, 
nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételét elviekben támogatja. A programban való részvételhez anyagi 
támogatást nem nyújt. 
*9 
13. §  Köztemetés 
(1) Köztemetés elrendelése esetén az Szt. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni. 
(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség alól az eltemetésre köteles személy 
mentesíthető, amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, és a 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át. 
(3) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

14. § Hatályon kívül helyezve *7 
 
 

15. § 
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása 

*8 
(1) Fegyvernek önkormányzata a Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a város 
közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére – természetben nyújtott szociális 
ellátásként – a matematika szabályai szerint 10.- Ft-ra kerekített, 66 %-nak megfelelő összegű 
autóbusz bérlet támogatást ad. 
(2) A támogatás tömegközlekedési jármű igénybevételéhez, az Általános Iskolába (Szent Erzsébet út 
31.) való utazáshoz jár.*8 
(3) A támogatás elbírálására a polgármester jogosult. 
 

III. fejezet 
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16. § 

 
Szociális alapszolgáltatások 

 
FEGYVERNEK VÁROS  
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Közigazgatási területén a szociális 
rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 
a) Étkeztetés a hét hat napján *1 
b) Házi segítségnyújtást 
c) Nappali ellátás öt napos nyitva tartással *1 
d) Családsegítést 
e) Gyermekjóléti szolgáltatást 
f) hatályon kívül helyezve  
(2) A szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulással fenntartott Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el. 
(3) Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül azonnali 
ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi dokumentációját öt munkanapon 
belül kell elkészíteni. *1 
(4)Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott az írásbeli 
felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését. 
(5)Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, aki dönt a 
kérelmekről. 
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait 
b) az ellátás kezdetének időpontját 
c) az ellátás időtartamát 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat 
f) az ellátás megszüntetésének módjait. *1  

(6) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény önálló szakmai egységként működik.  
(7) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül köteles az 
intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új térítési díjat állapít 
meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata utáni 
időponttól kötelezhető. 
(8) Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül: 
a) 62 évet betöltött személy 
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel 
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy. 
*10 
f) átmenetileg olyan krízishelyzetbe került, melyben az egyén alapvető szükségletei nem kielégítettek. 
(9) Hatályon kívül helyezve *8 
 
 
ÖRMÉNYES KÖZSÉG: 
(10) Örményes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes község közigazgatási 
területén a szociálisan rászoruló személy részére 
a)  étkeztetést a hét 6 napján 
b)  házi segítségnyújtást 
c)   nappali ellátást 
d)   családsegítést 
e)   gyermekjóléti szolgáltatást nyújt. 
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(11) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Napraforgó 
Gondozási Központ Vezetőjénél kell benyújtani. 
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait 
b) az ellátás kezdetének időpontját 
c) az ellátás időtartamát 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat 
f) az ellátás megszüntetésének módjait. *1 

(12) Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül 
a)  62 évet betöltött személy 
b)  18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel 
c)  fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
d)  szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján 
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy. 
(13) az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali intézkedés 
keretében az arra rászoruló személynek. 
(14) külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható ellátás, a 
nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
(15) az ellátás megszüntethető, ha : 
a)  az ellátott nem jelenti be 15 napon belül az intézményvezetőnél jövedelmében bekövetkezett 
változást 
b) az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni 
c) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét 
d) az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll 
e) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni 
f)  az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak az intézmény vezetőjénél, 
minden hónap 8. napjáig. 
 
KUNCSORBA KÖZSÉG: 
(16) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba közigazgatási területén az alábbi 
alapszolgáltatásokat nyújtja. 
a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással 
b) házi segítségnyújtás 
c) nappali ellátás 
d) családsegítés 
e gyermekjóléti szolgáltatás 
(17)  A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el. 
(18) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását a 
kuncsorbai intézményvezetőnél kell kezdeményezni. 
(19) Az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés keretében az 
arra rászoruló személynek ellátást nyújtani. 
(20) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított ellátáskor a 
nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
(21) Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,  
a) aki 62 évét betöltötte 
b) 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota miatt 
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való tekintettel 
szakorvosi igazolás alapján 
(22) Az ellátás megszüntethető, ha 
a) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított térítési díjat 
b) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét 
(23) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni 
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(24) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag az intézményvezetőnél kell befizetni minden hónap 8. 
napjáig 
(25) ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles az 
intézményvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok vizsgálata után új térítési 
díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata 
utáni időponttól kötelezhető 
(26) a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha annak kifizetése 
az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről vagy elengedéséről a térítési 
díjmegfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító intézmény vezetőjének 
kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság határozattal dönt. 
(27) az intézményvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás tartalmazza: 
a) a szociális szolgáltatás formáját 
b) a szociális ellátás kért és kezdő időpontját 
c) fizetési kötelezettséget 
d) az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat 
e) igénybevevő természetes személyazonosító adatait *1 
f) az intézményi jogviszony megszűnésének módját. 
 
*10*13*14*16*17*18 
 
17. §  
Szociális alapszolgáltatás térítési díjai 
 
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés: 898 Ft / adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 1.550 Ft / óra 
 személyi gondozás: 1.550 Ft / óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.120 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 1.120 Ft / nap + 898 Ft / adag: 2.018 Ft 

e) SOS telefon: 500 Ft / hónap 
 
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés: 690 Ft / adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 500 Ft / óra 
 személyi gondozás: 500 Ft / óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 690 Ft / adag: 690 Ft 

e) SOS telefon: 500 Ft / hónap 
 
(3) A fegyverneki telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 

a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 898 Ft / adag 
b) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 1.550 Ft / óra 
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 személyi gondozás: 1.550 Ft / óra 
c) Nappali ellátás 

 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.120 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 1.120 Ft / nap + 898 Ft / adag: 2.018 Ft 

 
(4) A fegyverneki telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg 

konkrét összegben. 
 
(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Örményes Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(II.20.) önkormányzati határozata 
alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 896 Ft / adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 853 Ft / óra 
 személyi gondozás: 853 Ft / óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.415 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 1.415 Ft / nap + 896 Ft / adag 

 
(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai a szociálisan 
rászorulók részére Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
12/2019.(II.20.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 660 Ft / adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft / óra 
 személyi gondozás: 0 Ft / óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 660 Ft / adag 

 
(7) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 

a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 730 Ft / adag 
b) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 853 Ft / óra 
 személyi gondozás: 853 Ft / óra 

c) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.415 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 1.415 Ft / nap + 896 Ft / adag 

 
(8) Az örményesi telephelyen a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg 

konkrét összegben. 
 
(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Kuncsorba Község 
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Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2019.(II.20.) önkormányzati határozata 
alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 749 Ft / adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft / nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 1.406 Ft / óra 
 személyi gondozás: 1.406 Ft / óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.037 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 1.786 Ft/alkalom 

 
(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások maximális kérhető térítési díjai a szociálisan 
rászorulók részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
9/2019. (II.20.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak: 

a) Étkeztetés: 660 Ft / adag 
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap 
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 100 Ft / óra 
 személyi gondozás: 100 Ft / óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 660 Ft / nap 

 
(11) A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 

a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 749 Ft / adag 
b) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 1.406 Ft / óra 
 személyi gondozás: 1.406 Ft / óra 

c) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.037 Ft / nap 
 étkeztetéssel: 1.037 Ft / nap + 749 Ft / adag 

 
12. A kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg 

konkrét összegben. 
 
 
 

18. § 
Közoktatási intézmények 

 
(1) A közoktatási intézményekben nyújtott személyes gondoskodás ellátási formája: 
a) Bölcsőde: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna 
b) Óvoda: tízórai, ebéd, uzsonna 
c) Általános iskolai napközi: tízórai, ebéd, uzsonna *1 
(2) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének írásban kell benyújtani. A felvételi kérelmekről 
az intézmény vezetője dönt. 
(3) Az óvoda esetében a nyári nyitvatartási időben (nyári szünetben) az ingyenes étkezés jogosultsága 
szünetel, kivéve azokat az eseteket, amikor külön központi pénzeszköz (állami támogatás) áll 
rendelkezésre.  
*8*12 
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(4) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 366,- Ft + Áfa, ezen felül a gyermek 
gondozására az intézményi térítési díj összege napi 300,- Ft + Áfa. 
*5 
(5) A bölcsőde az alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet biztosít 
nyitvatartási napokon 8,30-11,30 óra között. A szolgáltatás térítési díja 400,- Ft/óra. 
 
 
 

19. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) Hatályát veszti a 48/2004. (XII.23.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, a 

szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) önkormányzati rendelet. 
 
       (2) E rendelet 2012. június 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell.      
 
 
             (: Tatár László :)                                                                     (: Buzás Istvánné dr :) 
                polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
Kihírd.: 2012.VI.01. 
 
*1 Az 53/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (hatályos 2012. október 1-től) 
*2 Az 57/2012.(XI.23.) rendelettel mód. (hatályos 2012. december 1-től) 
*3 A 66/2012.(XII.14.) rendelettel mód.(hatályos 2013. január 1-től) 
*4 Az 1/2013.(I.18.) rendelettel mód. (hatályos 2013. február 1-től) 
*5 A 6/2013.(III.01.) rendelettel mód. (hatályos 2013. március 1-től) 
*6 A 14/2013.(IV.26.) rendelettel mód. (hatályos 2013. május 1-től) 
*7 A 37/2013.(XII.16.) rendelettel mód. (E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-én lép 
hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 10. § 2014. február 1-én lép 
hatályba) 
*8 A 40/2014.(XII.16.) rendelettel mód. (hatályos 2015. január1-től, kivéve a rendelet 17. §-a, ami 2015. február 
1-től) 
*9 A 3/2015.(II.28.) rendelettel mód. (hatályos 2015. március 2-től, de rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
*10 A 9/2015.(III.31.) rendelettel mód. (hatályos 2015. április 1-től) 
*11 A 14/2015.(IV.29.) rendeletel mód. (hatályos 2015. május 1-től)   
*12 A 33/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2016. február 1-től)  
*13 Az 5/2016.(III.04.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2016. április 1-től) 
*14 A 8/2017.(II.25.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2017. április 1-től) 
*15 A 16/2017.(IX.01.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2017. szeptember 4-től) 
*16 A 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2018. április 1-től) 
*17 A 4/2018.(III.09.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2018. március 12-től) 
*18 A 6/2019.(III.08.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2018. április 1-től) 
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A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) rendelet 1. sz. melléklete 
 

J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T  
 

-      Települési támogatás                       -    Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíj.  
 (a megfelelőt x-szel jelölje!) 

A) SZEMÉLYI ADATOK 
 
Az ellátást igénylő (kérelmező) neve  

Születési neve:  

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe  

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe  

Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím  

Ha nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve  

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe  
 
A kérelmezővel egy háztartásban lakók száma:             ___________    fő 
 
A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása: 
 

 Neve Születési ideje Rokoni kapcsolata a 
kérelmezővel 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)    

    

A háztartás összes havi jövedelme _______________ Ft, ez alapján az egy főre számított havi 

családi jövedelem: _________________ Ft. 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Szt. 10. §. (6) bekezdése alapján, 
amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az 
általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási 
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.  
Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt. 10. §. (7) bekezdése alapján az 
önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti. 
A jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat mellékelem. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy adataim a támogatással kapcsolatban folyó eljárás során az önkormányzat 
kezelje.
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B) JÖVEDELMI ADATOK 

Kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekének a havi jövedelme forintban: 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

I. Az előző oldalon szereplő egy háztartásban lakók jövedelme 
Forintban 
összesen 

a) pontban 
szereplő 

b) 
pontban 
szereplő 

c) pontban 
szereplő 

d) 
pontban 
szereplő 

e) pontban 
szereplő 

f) pontban 
szereplő 

g) pontban 
szereplő 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási viszonyból származó 
Ebből: közfoglalkoztatásból származó 

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

         

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem 

         

4. Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

         

5. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

         

6. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

         

7. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

         

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű kifizetések 
stb.) 

         

9.         Összes jövedelem 
 
 

         

 
Dátum: __________________    
                                           
                                                                            _______________________________                          _____________________________ 

                        az ellátást igénylő                                nagykorú hozzátartozó, vagy törvényes képviselő aláírá
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