
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.26.) 

önkormányzati rendelete 

A szociális ellátásokról 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Nagykarácsony község közigazgatási területén élő, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

 

2.§ E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4. 

§-a szerint kell értelmezni, ahol az Szt. nem tartalmaz meghatározást ott a Ptk. értelmező 

rendelkezése a mérvadó. 

 

3.§ A települési önkormányzat képviselő-testülete által nyújtott szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli ellátás a települési támogatás. 

 

4.§ A települési önkormányzat képviselő-testülete a személyes gondoskodás körében a 

következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 

        a) szociális étkezés 

         b) házi segítségnyújtás 

 

5.§ A 3. §-ban meghatározott települési támogatás kérelmekről átruházott hatáskörben a 

polgármester dönt. 



 

6.§ A köztemetéssel kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester jár el. 

 

7.§ A 4. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások iránti kérelmekről átruházott 

hatáskörben a polgármester dönt. 

 

Eljárási rendelkezések 

 

8.§ (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul, 

kivéve a hivatalból megállapított rendkívüli támogatás. 

 

(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 

az Önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Az eljárás – indokolt esetben – 

hivatalból is indítható. 

 

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt 

támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, 

vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. 

Köteles tovább a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek hivatalból 

történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. 

 

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a 

jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint 

kell eljárni. 

 

 

9.§ (1)Az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális 

ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmányt kell készíteni. 

 

 

(2) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes. 



 

(3) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai 

vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a 

kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan 

– hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok 

beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott 

formanyomtatványon – a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. 

 

10. § (1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. 

 

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző. 

 

(3) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

 

(4) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti 

kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is 

benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését 

követő naptól kell megállapítani. 

 

11. § (1) Az e rendeletben megállapított ellátások postai utalással, lakossági 

folyószámlára utalással, közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő 

utalással és nagyon indokolt esetben készpénzben házi pénztári kifizetéssel adhatóak. 

 

 

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig kell 

folyósítani 

 

II. Fejezet 

 

Pénzbeli ellátások 



 

12. § Települési támogatás formái: 

        a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás 

        b) temetési költségekhez való hozzájárulás 

        c) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás 

             ca) gyógyszertámogatás 

              cb) települési lakhatási támogatás 

 

1. Rendkívüli települési támogatás 

 

13. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy rendkívüli 

települési támogatásra jogosult. 

 

(2) Rendkívüli települési támogatásban –kivéve a temetési költségekhez való 

hozzájárulásként megállapított temetési támogatást – az a személy részesíthető, 

akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg 

a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

130 %-át 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

%-át. 

 

(3) A települési támogatás 1 személy részére évente 2 alkalommal pénzbeli és 2 

alkalommal természetbeni juttatásként is adható. 

 

(4) A települési támogatás pénzbeli folyósítása esetén utólagos elszámolási 

kötelezettség írható elő. 

 

(5) A rendkívüli támogatás mértéke – a temetési költségekhez való hozzájárulásként 

megállapított települési támogatás kivételével – esetenként és személyenként nem 



lehet kevesebb 2.000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot. A havi 

rendszerességgel nyújtott települési támogatás összege legalább havi 1.000 Ft és 

legfeljebb havi 5.000 Ft lehet, melyet maximum 6 hónapra lehet megállapítani. 

 

(6) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, hosszan tartó súlyos 

betegség miatti kereset kiesés) a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül 

méltányossági rendkívüli támogatásban részesíthető. A méltányosságból adott 

rendkívüli települési támogatás összege a 30.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

 

 

 

2. Temetési költségekhez való hozzájárulás 

 

14. § (1) Temetési költségekhez való hozzájárulás állapítható meg annak a 

személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott. 

 

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulás feltétele, hogy az elhunyt személy 

utolsó bejelentett lakóhelye Nagykarácsony községben legyen, valamint az elhunyt 

személy eltemettetéséről gondoskodó kérelmező is bejelentett lakóhellyel 

rendelkezzen a településen, továbbá közte és az elhunyt személy között hozzátartozói 

viszony álljon fenn. 

 

(3) Temetési költségekhez való hozzájárulás nem állapítható meg annak az eltemettető 

személynek 

a) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési 

hozzájárulásban részesül 

                   b) aki köztemetést vesz igénybe, 

c) aki az elhunyt személy tartására kötelezett volt, kivéve, ha a temetési költségek 

viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

 



(4) A temetési költségekhez való hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni 

kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és 

a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát, valamint a halotti anyakönyvi 

kivonatot fénymásolás után az eltemettetőnek vissza kell adni. A temetési számla 

hátoldalán fel kell tüntetni a temetési költségekhez való hozzájárulásról szóló határozat 

számát, a kifizetett összeget. 

 

(5) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás 

összege 10.000 Ft. 

 

(6) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 60 

napon belül lehet benyújtani. 

 

3. Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás 

 

3.1. Gyógyszertámogatás 

 

15. § (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a 

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

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át, feltéve, 

                   a) hogy az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és 

b) krónikus betegségére tekintettel – a kérelem benyújtását megelőző három 

hónapban – rendszeresen szedett gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által 

igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500 Ft-ot. 

 

(2) A támogatás összege havi 3.500 Ft. 

 

(3) A támogatást egy évre kell megállapítani, folyósítani három havonta egyenlő 

részletekben kell. 

 

3.2. Települési lakhatási támogatás 



 

16. § (1) Települési lakhatási támogatás kerülhet megállapításra kérelem alapján 

annak, aki az életvitelszerű lakóhelyéül szolgáló lakás fenntartásával kapcsolatos 

rendszeres költségeket létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem tudja viselni. 

 

(2) Települési lakhatási támogatásra való jogosultság állapítható meg – a lakás 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres költségek viselésének létfenntartást 

veszélyeztető helyzete miatt- a kérelmezőnek, ha: 

 

a. a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összege a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban nem érte el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő 

esetén 150 %-át 

b. a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres költségek viselését legalább egy, a saját 

nevére szóló és 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla (víz, gáz, áram, hulladék) 

bemutatásával igazolja. 

 

(3) A települési lakhatási támogatás összege havonta 2.500 Ft. 

 

(4) Települési lakhatási támogatás: 

a) ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, 

függetlenül az ott élő háztartások számától 

                     b) üresen álló, életvitelszerűen nem lakott lakóingatlanra nem állapítható meg 

                     c) időtartama 1 év. 

 

(5) Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz-, vagy áramfogyasztás mérő 

készülék működik, a települési lakhatási támogatást elsődlegesen a készülék 

feltöltéséhez kell biztosítani. 

 

(6) Nem állapítható meg települési támogatás, ha a kérelmező vagy vele közös 

háztartásban élő hozzátartozója: 

                     a) lakásfenntartási támogatásban részesül 



b) tulajdonában lévő vagyon együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét 

                      c)1 

d) 10 évnél fiatalabb személygépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója (kivéve 

a mozgáskorlátozott szállítása céljából fenntartott járművet) 

                      e) 2 ha-nál nagyobb nagyságú termőföld tulajdonosa vagy használója. 

 

1 Hatályon kívül helyezte a 6/2015.  (IV. 10.) önkormányzati rendelet 

 

(7) A b), d) és e) pontban foglaltakról a kérelmező és a vele közös háztartásban élők 

büntető jogi felelősségük tudatában kötelesek nyilatkozatot tenni. A kérelemben 

foglaltak valódisága a helyi nyilvántartások alapján, továbbá környezettanulmány 

útján ellenőrizhetőek. 

 

Természetben nyújtott szociális ellátás 

 

Köztemetés 

 

17. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben az eltemettetésre köteles személyt a 

köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

(2) Az eltemettetésre köteles személy teljes egészében mentesül a köztemetés temetési 

költségének megtérítési kötelezettsége alól, ha családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. 

 

(3) Az eltemettetésre köteles személy 50 %-ban mentesül a köztemetés temetési 

költségének megtérítési kötelezettsége alól, ha családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 

%-át. 

 

 



III.Fejezet 

 

Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 

 

18. § (1) Az aktív korúak ellátása keretében az Szt. 33. § (1)-(6) bekezdésében 

foglaltakon túl, a támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a rendezett 

lakókörnyezet folyamatos biztosítása. 

 

(2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha 

     a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz 

tartozó udvar, kert, előkert 

           aa) tiszta, rendezett 

           ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított  

           ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, valamint 

szükség szerinti gyakoriságú  

                 fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése biztosított, 

           ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn, és 

           ae) területén a kérelmező vagy jogosult biztosítja a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében  

                 szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 35. § 

(1) és (2) bekezdésében  

                 foglaltakat, 

       b) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásban vagy házban és az 

ahhoz tartozó udvaron a szemét 

           gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll rendeltetésszerűen használt, a 

hulladékszállítást végző szolgáltató által  

           elfogadott hulladéktároló edény, 

    c) a kérelmező vagy jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház vizes 

helyiségének, illemhelyének 

        rendeltetésszerű használatát, tisztán tartását biztosítja, 

    d) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járda – járda 

hiányában egy méter széles 

     területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe, legfeljebb az épület 10 

méteres körzetén belüli                területe tiszta, rendezett és 



    e) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó 

udvar, kert, előkert  

       vonatkozásában az a)-d) pontban nem szabályozott esetekben a köztisztaság fenntartásáról 

és a környezetvédelemről  

       és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati  

       rendeletekben foglaltak betartásra kerülnek. 

 

 

(3) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására hatáskörrel 

rendelkező szerv megkeresése alapján a jegyző igazolja – helyszíni szemle, valamint 

a rendelkezésre álló iratok alapján -, hogy az aktív korúak ellátására való jogosultság 

megállapítását kérelmező személy esetében teljesülnek (2) bekezdésben előírt 

feltételek. 

 

 

IV. Fejezet 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

19. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben határozza meg a részletes szabályait az 

alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásoknak: 

a) a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás (a 

továbbiakban: gyermekjóléti szolgáltatás), 

                     b) az Szt. 64. § családsegítés (a továbbiakban: családsegítés) 

c) a Gyvt. 41. §-a szerinti gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: 

gyermekek napközbeni ellátása), 

                      d) az Szt. 62. § (1) bekezdése szerinti étkeztetés (a továbbiakban: étkeztetés), 

e) az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás (a továbbiakban: házi 

segítségnyújtás). 

 



(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetőleg törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 

 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 

 

20. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést a Családokért 

Önkormányzat Társulással kötött megállapodás útján láttatja el. 

 

2. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

21. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását Nagykarácsony község területén az óvoda 

és az általános iskola napközije és menzája biztosítja. 

 

 

(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell 

benyújtani, aki az intézmény szabályzatainak megfelelően dönt az ellátás 

biztosításáról. 

 

 

(3) A gyermekek napközbeni ellátás igényléséhez szükséges kérelem mellékletei: 

    a) Három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról – egy hónapnál nem régebbi keltezésű 

– Magyar Államkincstár 

        által kiállított igazolás 

    b) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén orvosi igazolás. 

 

(4) A gyermekek napközbeni ellátása megszűnik, ha: 

    a) a jogosult elhunyt, vagy 

     b) a jogosult törvényes képviselője ezt írásban, vagy szóban kérelmezte, vagy 

     c) a jogosult más település nevelési-, oktatási intézményébe kerül. 



 

(5) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő étkezési térítési díjakat a képviselő-

testület külön rendeletben szabályozza. 

 

 

3. Étkezés és házi segítségnyújtás 

 

22. § (1) Az étkeztetést annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek biztosítja az 

Önkormányzat, 

                   a) akinek életkora eléri vagy meghaladja a 70. életévét, vagy 

b) akinek egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 

szenvedélybetegsége miatt önmaga, illetve családtagjai számára napi egyszeri 

meleg ételt biztosítani más módon nem tud, vagy 

c) akinek szociális helyzete miatt önmaga, illetve családtagjai számára napi 

egyszeri meleg ételt biztosítani más módon nem tud (a továbbiakban együtt: 

étkeztetésre jogosult). 

 

(2) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati 

Hivatalban írásban kérelmezhető. 

 

(3) Az ellátás biztosítására irányuló kérelemhez csatolni kell: 

a) egészségügyi rászorultság esetén az orvos vagy az egészségügyi intézmény 

igazolását, 

                          b) a jogosult jövedelemigazolását 

c) egyéb körülményeire alapított igény esetén azokat a bizonyítékokat, 

amelyek az ellátást megalapozzák. 

 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről a polgármester 

megállapodást köt az ellátottal illetve a törvényes képviselőjével és a szolgáltatás 

igénybevételéről értesítést küld. 

 



 

(5) Az önkormányzat az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatát az 

Önkormányzat alkalmazásában álló szociális gondozók útján látja el. 

 

(6) Az ellátást meg kell szüntetni, ha 

a) a jogosult elhunyt, vagy 

b) a jogosult ezt írásban, vagy szóban kérelmezte, vagy 

c) a jogosult további ellátása nem indokolt, vagy 

d) ha a jogosult bentlakásos intézménybe kerül, vagy 

e) ha a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti meg, vagy 

f) ha az ellátásra jogosult az ellátást szándékosan akadályozza, vagy 

g) jogosultság 1 év folyamatos szüneteltetése után. 

 

23. § (1) Az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, a térítési 

díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

(2) Az étkeztetési térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult 

tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. 

 

(3) Térítési díj elengedéséről kérelem alapján, súlyos veszélyeztetettség esetén 

egyedi elbírálás szerint a polgármester dönt. 

 

 

(4) Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület évente felülvizsgálja és 

szükség esetén módosítja. 

 

 



V. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

24. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati 

rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó, 

gyermekek átmeneti otthona keretében biztosított ellátásról és az intézményi térítési 

díjról szóló 1/2010. (I. 27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

(3) A 2015. március 1-je előtt jogerős határozattal megállapított méltányossági ápolási 

díj 2015. március 1-jével megszűnik. 

 

 

Nagykarácsony, 2015. február 24. 

 

Müller Miklós     Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                               jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetésre került 2015. február 26. napján 

 



Szabóné Nyigrényi Judit 

              jegyző 




















