
TORNASZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 
 ….7/2011. (XI.23) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

  

Tornaszentandrás község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. (továbbiakban: Szt.) 32.§ (3) bekezdésében, a 48.§ 
és 62.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya, hatásköri szabályai 

 

1.§ (1)A rendelet hatálya kiterjed a Szt.3.§ (1)bek.-ben foglalt Tornaszentandrás községben 
bejelentett lakóhellyel,vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a községben életvitelszerűen 
tartózkodó személyekre. 

(2)A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv.3.§.(2) és (3) bekezdésében külön 
megjelölt személyekre is. A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására 
pénzbeni szociális ellátás nyújtható. 

(3) Az önkormányzat képviselő testülete jár el: a hatáskörébe tartozó szociális ellátás 
megtérítési, továbbá átmeneti segély ügyekben, eljár e rendeletben foglalt ápolási díj 
tárgyú kérelmekben.  

(4) Polgármester dönt a lakásfenntartási támogatás, a temetési segély és köztemetési 
ügyekben. 

(5) A körjegyző az Szt.25.§ (3) alapján gyakorolja szociális hatáskörét. 

  

  

  

  

I.fejezet 

                                                              

Eljárási  rendelkezések 
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2.§ (1) Az Szt.ben és az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a 
Körjegyzőségi Hivatalnál lehet előterjeszteni. Az eljárás –indokolt esetben- hivatalból is 
inditható.  

(2)A szociális ellátásra való jogosultság elbirálásához a kérelmező köteles a maga és a vele 
azonos lakásban élő,ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező  közeli 
hozzátartozói személyi adataira,vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat 
becsatolni.Köteles továbbá e rendeletben előirt tartalmu igazolásokat- illetve ezek hivatalból 
történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat- mellékelni.  

(3)A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban együttélést,a saját háztartáson 
belüli eltartást,jövedelemmel nem rendelkező nagykoru személy esetében a rokkantságot, a 
fogyatékosságot,munkanélküliséget az önkormányzattól vagy szociális intézményektől 
igénybevett ellátást,lakáscélu kölcsöntartozást,közüzemi vállalattal szemben fennálló 
dijhátrálékot – köz- vagy hitelt érdemlő magánokirattal,illetve a Körjegyzőségi Hivatalnál 
vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.  

 (4) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális,vagyoni 
körülményeinek,valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint  
környezettanulmányt kell késziteni,továbbá háziorvosi,szakorvosi,védőnői,pedagógiai  
vélemény,javaslat kérhető. A vagyoni  körülmények  további tisztázása érdekében a 
kérelmezőre és vele azonos  lakásban élő közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló 
nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez  
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat  - a rendelkezésra bocsátott  formanyomtatványon – a 
kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. 

 (5)  A jogosulatlanul igénybe  vett  ellátásra az Sztv.17.§-.ban  foglaltakat  kell alkalmazni. 

  

 

                                                         II.fejezet 
                                                                       

                             Pénzben és természetben nyujtott szociális ellátások    . 

 Átmeneti  segély 
4.§.(1)Átmeneti segélyre jogosult  az a családot,illetve személy,amely (aki) a létfenntartását 
veszélyeztető,rendkivüli élethelyzetbe került,vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásai 
vannak – különösen betegség,elemi kár – és alapvető szükségleteiről más módon nem tud 
gondoskodni,a támogatása más formában nem biztositható és a családjában az egy főre jutó 
havi nettó átlagjövedelem nem magasabb  az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb 
összegénél, egyedül élők esetében  annak 150 %.-ánál .   

                                                                      

      (2)  Az átmeneti segély formái:   a./ egyszeri segély a tárgyév folyamán legfeljebb két    
alkalommal állapitható meg,melynek együttes összege nem haladhatja meg a 30.000,.-Ft.-ot. 

                                                            b./ időszaki támogatásként legfeljebb hat hónapra adható 
és havi összege nem haladhatja meg az 5.000,.Ft.-ot. 
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                                                         Temetési segély 
                                                                       

5.§.(1) Az Sztv. 46.§.-ban meghatározott személy    -  a temetést követő egy hónapon belül – 
temetési segélyt igényelhet. 

(2) A temetési segély annak állapitható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi  nettó 
átlagjövedelem  nem  magasabb  az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegénél, 
egyedül élő esetén annak 150%.-ánál. 

(3)A segély összege: 25.000.-Ft. 

                                                                     

Aktiv korúak ellátása 
   6.§. (1)Az aktív  korúak  ellátásával  kapcsolatos  feladatokat  a  körjegyző  gyakorolja. 

 (2)Az  Szt.-ben  foglalt  feltételek  fennállása esetén foglakoztatást helyettesítő támogatás 
vagy  rendszeres szociális  segélyt  állapít meg.  

                                                                    

Rendszeres szociális segély folyósitásának feltételei 
 

                                                                        

 7.§ (1)Az Sztv.37.§.(1)bekezdés b./,d./pontjában meghatározott aktív korú nem 
foglalkoztatott személy  a már megállapitott rendszeres szociális segély folyósitásának 
feltételeként együttmüködni köteles az 

a./  önkormányzattal, 

b./ „ Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt müködtető Intézményfenntartó 
Társulás”.-sal. (továbbiakban:együttmüködésre kijelölt szerv) 

 

(2) Az aktiv koru nem  foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósitásának 
feltételeként -  az (1) bekezdésben meghatározott szervekkel- az alábbiak szerint köteles 
együttmüködni: 

a./ az együttmüködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba veteti magát  a rendszeres szociális 
segélyt megállapitó határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül és 

b./a segélyre való jogosultság feltételeinek  felülvizsgálatában  együttmüködik 

(3) Az együttmüködésre kijelölt szervvel történő együttmüködés eljárási szabályai: 

      a./ a Körjegyzői Hivatal a rendszeres szociális segély megállapitásáról és az 
együttmüködési kötelezettségről szóló határozat egy példányával értesiti az együttmüködésre 
kiojelölt szervet. 

      b./  az együttmüködésre kijelölt szerv: 

      ba./  az aktiv koru nem foglalkoztatott személynek – korára,szociális helyzetére,mentális 
és egészségi állapotára tekintettel – egyénre szabott együttmüködési programot határoz meg 
irásbeli megállapodás keretében,és azt megküldi a Körjegyzői Hivatalnak és a Megyei 
munkaügyi Központnak (továbbiakban:MMK ) vele történő együttmüködés esetén, 

      bb./  az együttmüködési megállapodás végrehajtásáról,eredményességéről és szükség 
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szerinti módositásáról a Körjegyzői Hivatalt,illetve a MMK.-t tájékoztatja. 

(4) nem minősül együttmüködőnek az,aki 

      a./ a (2) bekezdésben,és az Sztv.-ben foglalt együttmüködési kötelezettség bármely 
feltételének nem tesz eleget, 

      b./a közfoglalkoztatás során számára kijelölt munkahelyen az előirt határidőben neki 
felróható okból nem jelenik meg, 

      c./ a közfoglalkoztatás során az elfogadott munkát a megkötött munkaszerződésben 
rögzitett időpontban nem veszi fel,vagy a munkát nem az abban foglaltaknak megfelelően 
végzi 

(5) Amennyiben az együttmüködés hiánya valamely  akadályoztatással öszefüggő 
mulasztásból áll,a kötelezettséget az akadályoztatás megszünését követő 8 munkanapon belül 
lehet pótolni annál a szervnél amelynek eljárásában,illetőleg  intézkedése során a mulasztás 
történt.A két éven  belüli, ismételt együttműködési  kötelezettség megszegése az  ellátás 
megszüntetését vonja  maga után. 

                                                                        

                                                                 Ápolási  díj 
                                                                       

 

8..§.(1) A képviselő testület  méltányosságból ápolási dijat állapit meg annak a 
személynek , aki 18 életévet betöltött  hozzátartozójának ápolását  látja el  amennyiben: 

                              a./ a beteg  hozzátartozó ápolása cimén   munkahelyétől fizetés nélküli                
szabadságot kénytelen igénybe venni,vagy 

                              b./ A beteg  ellátását más  hozzátartozó kerestveszteség nélkül nem 
tudja biztositani. 

(2) Nem állapitható meg ápolási dij ,ha az ápoló családjában az egy főre eső havi  nettó 
jövedelem a mindenkori öregségi  nyugdij összegénél,egyedülálló esetén 150 %.-ánál  
magasabb. 

(3) A méltányosságból megállapitható ápolási dij havi  mértéke az Sztv.44.§.-ban  

meghatározott  összeg. 

  

                                                                                                                                               

Közgyógyellátás 

 

9.§ (1)A szociálisan  rászorult személy  részére, a törvényben  meghatározott eseteken  kívül a 
jegyző közgyógyellátásra való jogosultságról dönt.                                                            

(2) E rendelet  alapján  közgyógyellátásra jogosult  az a személyt ,akinél :  

     a./ a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdij legkisebb össze- 

         ge 150 %-át, , egyedülálló  esetében annak 200 %-át  nem haladja meg.     
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    b/ havi  rendszeres  gyógyszerköltségének  mértéke a mindenkori az  öregségi nyugdíj  

        legkisebb  összegének a 20 %.-át  meghaladja. 

 

                                                                                                                                                          

Köztemetés 
10.§ (1) A polgármester az eltemettetésre kötelezett személyt a költségek megtérítésére 
kötelezi. 

        (2) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli felmentés csak  abban az esetben   
adható,ha az eltemettetésre kötelezett személy  jövedelme a legkisebb öregségi  nyugdíj 
összegét nem haladja meg,és vagyona nincs. 

  
  

                                                                   

                                                                  

Személyes  gondoskodást  nyujtó ellátások 

Az ellátások  formái 
 

 

      11.§. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak  részére  saját maga illetve társulási  

              szerződések  keretében  személyes  gondoskodást  nyújtó szociális alapellátásokat  

              biztosít az  alábbiak  szerint:          

  a./ étkeztetés 

  b./házi segitségnyujtás 

 c./családsegités 

 d./falugondnoki szolgálat 

e./szociális  földprogram  

  (2) A fenti alapellátások  a falugondnoki  szolgálatról szóló 3/2003.(IV.14.)sz.  

        önkormányzati  rendeletben  foglaltak  szerint  biztosítottak. 

               (2)   Az étkeztetést és  házi segitségnyujtást az önkormányzat az igények bejelentése 

                alapján  biztositja 

         (3)Azon  étkeztetést  igénybevevő lakosok részére, akiknek a jövedelme nem    

         haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %.-át az     

         önkormányzat  havi 2000.-Ft.-os támogatást  nyújt a befizetéshez. 

        (4) A  családsegitést az önkormányzat “Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és  

         Intézményt müködtető Intézményfenntartó Társulás” utján  látja el. 
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III.fejezet 

Záró  rendelkezések 

                                                            
 12.§.(1) Ez a rendelet 2011.november 24.-én  lép hatályba. 

         (2) Hatályát veszti Tornaszentandrás Község Önkormányzatának az egyes szociális 
ellátásokiról  szóló 4/2004.(IV.15.) Önkormányzati rendelete . 

 

Krajnyák Dénes                                                                                   dr.Osváth  István 

Polgármester                                                                                            körjegyző 
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