
 

 

 

 

Egerbakta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati 

rendelete 

a szociális ellátásokról 

Egerbakta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g, pontjában kapott 

felhatalmazás , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8.a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § E rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Sztv) végrehajtása érdekében a helyi sajátosságokra figyelemmel szabályozza 

a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, az ellátásokra való 

jogosultság feltételeit, szervezeti kereteit, a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve 

benyújtásának részletes szabályait, továbbá folyósításának és ellenőrzésének rendszerét. 

2. § (1) Egerbakta Községi Önkormányzata továbbiakban: az Önkormányzat az alábbi 

szociális ellátásokat nyújtja. Pénzbeli ellátások: a) eseti jellegű rendkívüli települési 

támogatás, b)rendszeres települési támogatás, c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési 

támogatás d) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását 

végző személy települési támogatása. 

(2) Természetbeni a) köztemetés. 

(3) Alapszolgáltatás a) étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) család és gyermekjóléti 

szolgáltatás. 

3. § (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, 

valamint a polgármester és a jegyző gyakorolják.A képviselő-testület dönt: a) rendszeres 

települési támogatásról, b)másodfokon a polgármester átruházott hatáskörben hozott 

határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről, c) a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy települési támogatásának 

megállapításáról. 

(2) A polgármester dönt: a)az eseti jellegű rendkívüli települési támogatásról, b)a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásról, c)a köztemetés megállapításáról. 

4. § (1) (1)A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a rendelet alábbi mellékletei 

szerinti nyomtatványokon a szükséges mellékletek csatolásával az Egerbaktai Közös 

Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani az Önkormányzat honlapján közzétett és a 

Hivatalban elérhető nyomtatványok felhasználásával. 
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(2) A jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításra az Szt. 10. § (2) – (6) 

bekezdéseinek előírásait kell alkalmazni. (3) A havi rendszeres pénzbeli támogatásokat 

minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni a jogosult számára. 

(3) A havi rendszeres pénzbeli támogatásokat minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni a 

jogosult számára. 

II. Fejezet 

Egyes ellátásokra vonatkozó részletes szabályok 

Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás 

5. § (1) Alkalmanként, eseti jelleggel, legfeljebb 50.000 Ft összegű, rendkívüli települési 

támogatás állapítható meg annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került személynek, aki az Szt. 45. § (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt 

egyszeri anyagi segítségre szorul, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló személy esetén 

500 %-át . 

(2) A Polgármester jövedelem vizsgálat nélkül rendkívüli élethelyzetben ( elemi kár, 

baleset) vissza nem térítendő települési támogatást állapíthat meg, melynek összege legfeljebb 

300 000,- Ft lehet. 

6. § (1) Az Szt. 45. § (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére havi rendszerességgel, legfeljebb egy 

év időtartamra rendszeres települési támogatás állapítható meg, amennyiben vagyonnal nem 

rendelkezik, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb 5.000 Ft/hó. 

7. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló 

háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaikhoz nyújtott hozzájárulás. A támogatás szempontjából a lakás fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásnak minősül a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díja, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 

törlesztő részlete és a tüzelőanyag költsége.A háztartás tagjainak minősülnek azok a 

személyek, akik a kérelemben feltüntetésre kerülnek és akiknek a támogatás alapjául szolgáló 

ingatlanban a lakcímkártya alapján érvényes lakcímmel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkeznek. 

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást kell megállapítani az alábbi 

feltételek együttes fennállása esetén a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400% -át, 

b) az (1) bekezdésben felsorolt költségek valamelyikét a közműszolgáltató által az egy 

háztartásban élők közül valamelyikének nevére kiállított számlával igazolható módon a 

kérelmező viseli. 
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(3) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(4) Az (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei. 

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összegét az alábbi 

táblázat alapján kell megállapítani:egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum %-

ában/a támogatás havi összege.0-50% 8000 forint, 51-150% 6000 forint, 151-400% 4000 

forint. 

(6) Lakhatási támogatás állapítható meg 8000,- Ft / hó összegben azon kérelmezőnek, 

jövedelem vizsgálat nélkül, akik közgyógyellátásban részesül, vagy mozgáskorlátozott. 

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást egy évre kell megállapítani. 

8. § (1) Települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a l8. 

évét betöltött, önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, 

ha a kérelmező rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 

(2) A támogatás határozatlan időre szól, indokolt esetben – pl. ha az ápolt önmaga ellátására 

képtelen állapota csak időszakosan áll fenn - határozott időre is megállapítható. A határozott 

idejű támogatás három hónapnál rövidebb nem lehet. 

(3) A támogatás összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg 80 %-ával egyezik meg. 

(4) A jogosultság fennállását évente egyszer, a jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő egy év elteltét követő egy hónapon belül felül kell vizsgálni. 

(5) Nem jogosult az ápoló a támogatásra az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott 

esetekben. (6) Meg kell szüntetni a támogatást az Szt. 42. § (2) bekezdésében felsorolt 

esetekben. 

(6) Az ápoló a beteg személy ápolása, gondozása körében köteles a) az ápolt személyt a 

tartózkodási helyén naponta ellátni, gondozni, b)gondoskodni az egészségügyi ellátások 

igénybevételéről gondoskodni az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról, c)a lakást és az ápolt 

ruházatát rendben tartani, d)gondoskodni az ápolt személy oktatási, nevelési, szociális 

intézménybe,rehabilitációs foglalkoztatásra történő eljutásáról, e) lehetővé tenni az ápolás 

körülményeinek ellenőrzését a jegyző, illetve családgondozó számára. 

(7) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a 

kötelezettségét mely időponttól nem teljesítette. 

(8) Amennyiben az ápoló az ápolási díjra nem jogosult a)az ápolás nem megfelelő 

teljesítése miatt az ennek tényét megállapító jegyzőkönyvben rögzített időponttól,b) egyéb ok 

miatt (az ápoló vagy az ápolt személy kérésére) az ok bekövetkezése hónapjának utolsó 
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napjával kell az ápolási díj folyósítását megszüntetni, c) Az ápolt személy halála esetén az 

ápolási díj folyósítását a halál időpontja hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 

Természetbeni ellátások 

9. § A köztemetést az Önkormányzat az Szt. 48. §-a alapján biztosítja. 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

10. § (1) Az Szt. 62. §-a szerinti étkeztetésről és a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtásról az 

Önkormányzat több településre kiterjedő feladatellátási megállapodás keretében működő házi 

gondozószolgálattal gondoskodik. 

(2) Az étkeztetésért és a házi gondozásért fizetendő térítési díjat a Képviselő-testület külön 

rendeletben állapítja meg. 

11. § Az Szt. 64. §-ában szabályozott család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat az 

Önkormányzat a jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő családsegítő 

foglalkoztatásával biztosítja több településre kiterjedő feladatellátási megállapodás keretében. 

12. § Ez a rendelet 2021. szeptember 28-án lép hatályba. 

13. § Hatályát veszti Egerbakta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018/III.27. számú rendelete 

 

 


