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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére 

 
Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 2. §-a szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és 
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam 
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az Szt. rendelkezéseit figyelembe 
véve jelenleg Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza a Szentgotthárdon élő családok/személyek részére adható 
szociális juttatásokat. 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 
törvény több szakaszában is módosította az Szt-t. Ezen módosítások közül a legtöbb 2015. 
március 1-jén lép hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl 
a szociális támogatás a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az önkormányzatok szabadon 
dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó 
„jövedelempótló” ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati, „kiadáscsökkentő” ellátások 
képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. 
 
Március 1-jétől az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások 
körébe kerül át az aktív korúak ellátása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás). 2015. március 1-jétől az újonnan 
megállapított ezen ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot. 
 
A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási 
forma megszűnik. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más 
támogatásokra válhat jogosulttá: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra. A jelenleg rendszeres szociális 
segélyben részesülők jogosultságát 2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell(ett) 
vizsgálnunk, ennek eredményeként állapítja meg a hatóság, hogy március 1-jétől melyik ellátásra 
lesznek jogosultak. 
 
További fontos változás, hogy megszűnik a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési 
szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek közül 
csak a méltányossági ápolási díj megszüntetése nem érinti Szentgotthárdot. A már jogerősen 
megállapított és folyósított ezen támogatások azonban kifutó jelleggel szűnnek meg, a már 
megállapított támogatás idejére a jogosultnak jár az ellátás, az önkormányzatot pedig továbbra is 
megilleti a normatív támogatás. 
 
Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást 
kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében 
nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a 
települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 



2 
 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási 
kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve új rendelet megalkotásával is eleget 
tehet. 
 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési 
támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: 
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, 
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így települési támogatás a fenti célokon túl bármely 
más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. 
 
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a 
rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, 
vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak 
eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, 
milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési 
jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása 
az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének 
meghatározásához. 
 
A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében tehát az önkormányzat 
szabadon dönthet. Az Szt. alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy a rendkívüli 
települési támogatást biztosítsa, e jogcím tekintetében tehát kötelező a rendeletalkotás, a többi 
jogcím tekintetében csak opcionális. 
 
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. 
Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése 
esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 
A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy: 
- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, 
- összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve 
- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem 
tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést. 
 
A települési támogatásra való jogosultság megállapításához az önkormányzat rendelete 
jövedelmi feltételek vizsgálatát írhatja elő. Jövedelmi feltételek meghatározása esetén azonban 
kizárólag az Szt. által meghatározott jövedelemfogalom alkalmazható. Az önkormányzat nem 
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alkothat tehát például olyan szabályozást, amely szerint a családi pótlék az ellátásra való 
jogosultság megállapításakor nem tekintendő jövedelemnek. 
A jövedelmi feltételek meghatározásakor eldöntendő fő kérdések: 
- jövedelemhatár mértéke (pl. az öregségi nyugdíjminimum 120 %-a, 150 %-a, 250 %-a stb.); 
- esetlegesen eltérő jövedelemhatár meghatározása egyes speciális jogosulti körök tekintetében 
(pl. egyedülélők, gyermeküket egyedül nevelő személyek, fogyatékos, tartósan beteg személyek 
stb.); 
- a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek körének meghatározása (pl. család vagy 
háztartás, vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott, eltérő személyi kör). Fontos 
azonban, hogy amennyiben például az önkormányzat családi jövedelem alapján vizsgálja a 
jogosultságot, úgy a szabályozás nem térhet el az Szt. által alkalmazott család-fogalomtól; 
- a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek beszámításának mértéke (pl. egy főre 
vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem számítása); 
- fogyasztási egység alkalmazása esetén annak mértékének meghatározása (pl. első nagykorú 
személy arányszáma: 1,0; második nagykorú személy arányszáma: 0,9). 
 
A települési támogatásra való jogosultság megállapításához az önkormányzat rendelete vagyoni 
feltételek vizsgálatát is előírhatja. Vagyoni feltételek meghatározása esetén azonban kizárólag az 
Szt. 4. §-a által meghatározott vagyon fogalom alkalmazható. Az önkormányzat nem alkothat 
tehát olyan szabályozást, amely szerint vagyonnak minősül az az ingatlan is, amelyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik. A vagyoni feltételek meghatározásakor eldöntendő fő 
kérdés a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személyek körének meghatározása (pl. család, 
háztartás, más személyi kör). 
 
Az önkormányzat mérlegelése alapján egyéb jogosultsági feltételek is meghatározhatóak. 
 
A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén nyújtható azonos összegű támogatás 
valamennyi jogosult részére. Alkothat azonban az önkormányzat olyan szabályozást is, amely 
szerint a biztosított támogatás összegét valamilyen módon differenciálja. Az ellátás mértékének 
meghatározásakor az önkormányzat tekintettel lehet az alábbi tényezőkre: 
- a család/háztartás havi jövedelmének mértéke, 
- bizonyos kiadások havi költsége, hátralék mértéke, speciális élethelyzet (pl. gyermek születése, 
betegség, haláleset) stb. 
A támogatás összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Szt. 45. § (7) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott 
települési támogatás – ide nem értve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére nyújtott támogatást, amit viszont mi nem tervezünk bevezetni – havi összegét 
úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, azaz 2015-ben a 28 500 Ft-ot. 
 
A támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. 
 
Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi 
feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett – 
melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a jelenlegi önkormányzati segély előírásaival – a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
bevezetését javasoljuk. 
 
A rendkívüli települési támogatás: 
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Az Szt. 45. § (3) bekezdése március 1-jétől hatályos szövege szerint a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 
nyújtani. 
A rendkívüli települési támogatásra való jogosultsági feltételek meghatározása során tehát 
tekintettel kell lennie az önkormányzatnak arra, hogy a támogatás megítélése bizonyos esetekben 
soron kívüli eljárást igényel, illetve nem várt események (pl. betegség, halál, természeti 
katasztrófa) esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem tekintendők 
rászorulónak. E krízishelyzetekben azonban az önkormányzat köteles részükre is támogatást 
nyújtani. 
Az Szt. 45. § (4) bekezdése szerint rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a 
személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon 
nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete 
miatt anyagi segítségre szorulnak. 
Az Szt. tehát csak példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely célokra biztosítandó rendkívüli 
települési támogatás. Az önkormányzati rendeleti szabályozás megalkotásakor javasolt 
figyelemmel lenni arra, hogy az Szt. által megfogalmazott támogatási célokra a rendelet alapján 
biztosítható legyen az ellátás. 
A rendkívüli települési támogatás esetében dönthet az önkormányzat a természetbeni támogatási 
forma biztosításáról, javasolt azonban, hogy bizonyos – természetbeni támogatással nem 
kezelhető – krízishelyzetek esetében a pénzbeli ellátási forma is elérhető legyen. 
 
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás: 
 
A támogatás megállapításához kapcsolódóan javasolt annak meghatározása, hogy milyen jellegű 
költségek (pl. a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és 
szemétszállítás díjához, a lakbérhez illetve a közös költséghez) viseléséhez nyújtható támogatás. 
A támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vehető például a tényleges 
lakásfenntartási költség, vagy a lakott lakás nagysága alapján előre rögzített, figyelembe vehető 
költség. Használható a támogatási összeg kiszámításánál az Szt.-ben a 2015. február 28-án a 
lakásfenntartási támogatás összegének kiszámításánál használt képlet is. 
 
A támogatás megállapításához kapcsolódóan javasolt, hogy az ellátás biztosítására természetben 
kerüljön sor (pl. a szolgáltató részére történő folyósítással, előre fizetős mérőóra feltöltésével). 
 
Az Szt. 45.§ (2) bekezdése szerint más jogszabály alkalmazásában a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell 
tekinteni, így a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmények ehhez a támogatáshoz 
is társulnak. Ezen kedvezmények közül kiemelendő az előrefizető mérőhöz való jog. A villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése, valamint a földgázellátásról szóló 2008. 
évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § 
(1) bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy védendő fogyasztónak 
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minősül, tehát a lakhatási célra nyújtott települési támogatásban részesülő személy is védendő 
fogyasztó. 
A védendő fogyasztókat – egyéb kedvezmények mellett – megilleti az előre fizető mérőhöz való 
jog, számukra az térítésmentesen kerül felszerelésre. Az előre fizető mérő a kártyás 
mobiltelefonokhoz hasonlóan működik. A felhasználni kívánt energiáért előre kell fizetni, és a 
fogyasztó csak a kifizetett energiamennyiséget tudja felhasználni. Az előrefizető mérő a lakhatás 
biztonságát szolgáló fontos eszköz, hiszen általa a fizetési hátralék felhalmozódása 
megakadályozható. 
 
 
A települési támogatás keretében az önkormányzat a felsorolt jogcímeken kívül is megállapíthat 
ellátás típust, hiszen az Szt. 45. § (1) bekezdése csak példálózó jelleggel sorolja fel a támogatási 
célokat. Ezen felül az Szt. 26. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a 
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a 
rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is 
megállapíthat. Fontos azonban figyelemmel lenni arra a tényre, hogy a települési támogatás (a 
rendkívüli települési támogatást is beleértve) teljes összegét az önkormányzatnak kell 
biztosítania, saját költségvetéséből, ahogyan ez jelenleg is történik az önkormányzati segély 
esetében. 
 
Változás még, hogy a törvény március 1-jétől a képviselő-testület hatáskörébe teszi a köztemetés 
elrendelését, ami eddig a polgármester feladata volt. Az eltemettetés elrendelésére nyitva álló 21 
napos határidő miatt célszerű ezt a hatáskört önkormányzati rendeletünkben a polgármesterre 
átruházni, hogy továbbra is ő lássa el ezt a feladatot. 
 
Ugyanígy célszerű a gyorsabb döntéshozatal miatt a polgármesterre átruházni a rendkívüli 
települési támogatás megállapításának hatáskörét (jelenleg az önkormányzati segély esetében is 
így van), valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatás megállapításának a hatáskörét (a jelenlegi normatív lakásfenntartási támogatás a 
jegyző hatáskörében van, aki a kiadmányozási jogot a szociálpolitikai ügyintézőre ruházta). 
 
A központi jogszabály-módosítással nem érintett egyéb rendelkezéseket (szociális 
szolgáltatások) a jelenleg is hatályos tartalommal építettük a rendelet-tervezetbe. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 
előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek társadalmi hatása hogy 
a törvény által megszüntetett ellátásokat részben pótlandó új támogatást vezet be, ami az eddigi 
lakásfenntartási támogatás helyébe léphet, valamint szabályozza az önkormányzati segély és a 
rendkívüli önkormányzati segély helyébe lépő rendkívüli települési támogatást is. 
Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális 
kiadásai a korábbi keretek között maradnak. 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, hogy a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében megköveteli 
a lakókörnyezet rendezettségét. 
Egészségügyi következménye nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy bizonyos szociális ellátások megszűnésével 
illetve járási hatáskörbe kerülésével az adminisztrációs terhek csökkennek. 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint 
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési 
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a 
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. A 
jogalkotási kötelezettség elmulasztása jogbizonytalanságot eredményezne, továbbá a 
Kormányhivatal törvényességi felhívását vonná mag után. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el új 
szociális rendeletét! 
 
Szentgotthárd, 2015. február 16. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
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Az előterjesztés melléklete 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

 
a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól 

 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) és g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: 
képviselő-testület) hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és 
az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait, a települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának és felhasználása ellenőrzésének szabályait, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételének szabályait, az értük fizetendő térítési 
díjakat, valamint a szociális étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
2. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed Szentgotthárd 

város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
életvitelszerűen Szentgotthárdon lakó 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. 
 

(2) A rendelet hatálya a 4. alcím tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően 
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Szentgotthárd város 
közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

 
(3) A rendelet hatálya kiterjed 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 tartózkodás jogát Magyarország területén, Szentgotthárdon gyakorolja és a 
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polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
Szentgotthárdon bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
3. § E rendeletben szabályozott rendszeres és eseti ellátásoknál a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-ában 
meghatározott fogalmakat értelemszerűen kell alkalmazni. 

 
4. § (1) Az ügyfél az önkormányzati hatáskörben lévő szociális ellátásra irányuló kérelmét 

szóban vagy írásban a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) szociálpolitikai ügyintézőjénél, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti 
kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél terjeszti elő. 

 
(2) A kérelmező a 3. és a 4. alcímben szabályozott támogatások iránti kérelem benyújtásakor 

köteles kérelméhez csatolni az 1. mellékletben szereplő jövedelemnyilatkozatot. 
 
(3) Ha a jövedelmi viszony más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy a jövedelem 

nem mérhető, a (2) bekezdés alapján csatolt jövedelemnyilatkozaton feltüntetett kérelmező 
vagy hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot köteles tenni. 

 
(4) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére megfelelő határidő 

alatt nem pótolja, a kérelmet el kell utasítani. 
 
(5) E rendeletben szabályozott szociális ellátási formák érdemi elbírálásánál a kérelemben, 

valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát a 2. melléklet szerinti 
környezettanulmány készítésével kell vizsgálni, különösen akkor, ha a kérelmező első ízben 
nyújt be kérelmet bármely ellátásra, továbbá akkor, ha a kérelemben foglaltak vitathatók, 
aggályosak, valamint ismételten ugyanazon az indokoláson alapul. Felkérés alapján a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is készít környezettanulmányt. 

 
(6) Ha a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális 

ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást – az Szt. 17. §-ában 
meghatározottak szerint – visszafizetni. A szándékosan jogosulatlanul igénybevett ellátás 
visszafizetése nem mentesít az egyéb (büntető, szabálysértési) felelősségre vonás alól. 

 
(7) A hatáskört gyakorló szerv hivatalból indult eljárás esetén eltekinthet a jövedelmi 

viszonyok vizsgálatától. 
 
(8) A rendszeres pénzellátás összegére és folyósítására vonatkozóan egyéb rendelkezés 

hiányában a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletben 
(a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

 
(9) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása utalással történik. 

Amennyiben a rendkívüli települési támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, az 
utalványokat a Hivatal kijelölt helyiségében lehet átvenni. 

 
II. Fejezet 

Helyi szociális ellátások 
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3. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás 

 
5. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a 
háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. 

 
(2) A (6) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 
lakbérhez illetve a közös költséghez lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben 
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. 
. 

(3) A lakásfenntartási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz 
kell elsősorban nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti. A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató 
részére történik, annak összegét a támogatással érintett költségek tekintetében a szolgáltató 
írja jóvá. A jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a 
támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § 
la) pontja szerinti azonosító adato(ka)t. 

 
(4) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a lakásfenntartási 

támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A lakásfenntartási 
támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. 

 
(5) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 

működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a 
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. 

 
(6) A lakásfenntartási támogatás megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a 

polgármesterre ruházza át. 
 
6. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 
(3) Ha a háztartás 

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
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b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
 

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a 
nevelőszülőt is – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 
7. § (1) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 

elismert lakásnagyság és a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költségének 
a szorzata. A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 forint. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás esetében az 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. 
 

(3) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de legalább 2500 forint, és legfeljebb 5000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 
forintra kerekítve kell meghatározni. 
 

(4) A (3) 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 fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 
kell meghatározni. 
 

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, 
a változás időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell 
folyósítani. 

 
8. § (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, amihez csatolni kell a Kormányrendelet 1. melléklete 
szerinti vagyonnyilatkozatot. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához a 4. § (2) bekezdésében foglaltakon túl 
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a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, 
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő hivatalos igazolása, valamint 
c) az Szt. 18. § la) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása 

vagy másolatának csatolása 
szükséges, azokat a kérelemhez csatolni kell. 

 
9. § (1) A lakásfenntartási támogatás jogosultjának, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy 

ház (a továbbiakban együtt: ingatlan) tulajdonosaként, kezelőjeként, használójaként, 
bérlőjeként teljesítenie kell a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) 
bekezdésében, 9. §-ában, 13. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 19. § (1) 
bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás jogosultjának mint az általa életvitelszerűen lakott 

önkormányzati lakás bérlőjének, használójának teljesítenie kell a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. tv. 12. § (2) bekezdésében és a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 8. §-ában és 20. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat. 

 
(3) A lakásfenntartási támogatás megállapításának és folyósításának további feltétele, hogy a 

jogosultját mint az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a 
jegyző a hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban hozott jogerős határozattal nem 
kötelezte a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására, vagy kötelezte ugyan, de a 
kötelezett a jegyzői határozatban foglaltaknak, az ott meghatározott időben önként eleget tett, 
vagy végrehajtási eljárás keretében teljesített. 

 
(4) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell 

a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről. 
 

(5) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a 
jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek 
konkrét megjelölésével – fel kell szólítani. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a 
feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a 
megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

 
(6) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a hatáskört gyakorló az (5) 

bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást 
megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan 
a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem 

nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, valamint 
b) a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a 

lakásfenntartási támogatás kizárólag természetben nyújtható. 
 

10. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és 

a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
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(3) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek 2014. december 31-ig 
normatív lakásfenntartási támogatást állapított meg a jegyző, és e jogosultsága még fennáll. 

 
11. § (1) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 
haláleset hónapjára járó támogatást a folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a 
támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 

 
(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződésből eredő fizetési 

kötelezettség teljesítéséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás 
tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes 
összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új 
szolgáltatónak kell folyósítani. 

 
4. Rendkívüli települési támogatás 

 
12. § (1) Kérelmére alkalmanként vagy havi rendszerességgel – figyelemmel a kérelmező és 

családja jövedelmi, szociális rászorultságára – rendkívüli települési támogatásban részesíti a 
(7) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv azt az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a) gyermeket nem nevelő háztartásban 

aa) egyedül élő esetében a 175 %-át, 
ab) két vagy több fős háztartásban a 130 %-át; 

b) gyermeket nevelő háztartásban 
ba) 2 fős háztartásban a 175 %-át, 
bb) 3-4 fős háztartásban a 150 %-át, 
bc) 5 vagy több fős háztartásban a 130 %-át. 
 

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a 13. §-ban és a 14. §-ban szabályozott 
esetek kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50 %-a. 

 
(3) Rendkívüli települési támogatásban a 13. §-ban és a 14. §-ban szabályozott esetek 

kivételével egy család, egy naptári éven belül négy alkalommal részesíthető. A négy alkalom 
számításánál a 2015. évben a 2015. február 28-ig megállapított önkormányzati segélyt is 
figyelembe kell venni. 

 
(4) Rendkívüli települési támogatást a kérelmező részére pénzben vagy természetben lehet 

nyújtani. 
 
(5) Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére legfeljebb hat 

hónapra állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melynek havi összege nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

 
(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványát a 4. melléklet 

tartalmazza. 
 
(7) A rendkívüli települési támogatás odaítélésének hatáskörét a képviselő-testület a 

polgármesterre ruházza át. 
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13. § (1)  Rendkívüli települési támogatásban részesíthető a 12. § (1) bekezdésében szabályozott 

egy főre jutó havi nettó családi jövedelem túllépése esetén is és a 12. § (3) bekezdésében 
meghatározott négy alkalomtól eltekintve az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került személy, aki az egy háztartásban élők jövedelmi viszonyai alapján 
átmenetileg a társadalmilag elfogadható életvitelét biztosítani nem tudja. 

 
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen a következőket: 

a) elemi kár elszenvedéséhez, 
b) baleset vagy betegség miatt legalább három hónapig tartó munkaképtelen állapothoz, 
c) halálesethez, 
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
e) a születendő gyermek fogadásának előkészítéséhez, 
f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadásokat. 

 
(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén a rendkívüli települési támogatás 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig terjedhet. 
 
14. § (1) Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 

való hozzájárulásként kérik, a támogatás összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb 
földbetemetési, illetve hamvasztásos temetés költségeinek 
a) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

150 %-át, 
b) 10 %-ával, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 151-250 %-

a közé esik. 
 

(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. által 
évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. Szentgotthárdon a 
legolcsóbb földbetemetés költsége bruttó 164.625,- Ft; a legolcsóbb hamvasztásos temetés 
költsége bruttó 185.195,- Ft. 

 
(3) A támogatás összegének megállapításánál a tényleges temetési módot kell figyelembe 

venni. 
 
(4) A kérelmezőnek csatolnia kell a jövedelemnyilatkozaton túl a temetés költségeiről kiállított 

eredeti számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem 
Szentgotthárdon került anyakönyvezésre. 

 
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kért rendkívüli 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmet földbetemetés esetén a halálesettől 
számított 30 napon belül, hamvasztásos temetés esetén 60 napon belül lehet benyújtani. 

 
III. Fejezet 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

5. Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás 
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15. § A 12. § (4) bekezdése alapján természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás az 
élelmiszer, a tüzelősegély, a ruhanemű, a személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás, 
az élelmiszer vásárlási, a gyógyszer-, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak 
részben támogatott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány, az 
általános és középiskolás gyermekek részére a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a 
tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez  
nyújtott támogatás. 

 
6. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 

 
16. § A lakásfenntartási támogatást a 5. § (3) bekezdésében szabályozott módon, elsősorban 

természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani. 
 

7. Köztemetés 
 

17. § (1) A köztemetésről lakossági bejelentés vagy hivatalból történő jelzés alapján kell 
intézkedni. A köztemetést az elhalt személy hozzátartozója, vagy a temetésre köteles személy 
is kezdeményezheti. 

 
(2) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztásos temetés és gyászszertartás igénybevételével 

történik. 
 
(3) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell 

temetni, ha Szentgotthárd város köztemetőjében a megjelölt temetési hely felett a 
kérelmezőnek rendelkezési joga van. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a köztemetés 
szolgáltatásába be kell számítani. 

 
(4) Kérésére a hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek ki kell adni. 
 
(5) Az eltemettetésre köteles személynek nem kell megtérítenie a köztemetés költségét, ha a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át. 

 
(6) Kérelemre részletfizetés engedélyezhető, ha a temetésre köteles személy családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át. 

 
(7) A köztemetés elrendelésének hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. 

 
IV. Fejezet 

Szociális szolgáltatások 
 

8. Alapszolgáltatások 
 

18. § (1) A személyes gondoskodás ellátási formáin belül ugyanazon jogosultat többféle ellátás 
is megillethet. 

 
(2) A képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi alapszolgáltatásokat 

biztosítja a város közigazgatási területén: 
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a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) nappali ellátás (Idősek Klubja), 
f) támogató szolgáltatás és 
g) közösségi pszichiátria. 
 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
 
(4) A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a 

közösségi pszichiátriai ellátás és a családsegítés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulást alkotó helyi önkormányzatok közigazgatási területén is igénybe vehető 
szolgáltatások. 

 
9. Étkeztetés 

 
19. § (1) A képviselő-testület az Szt. 62. §-ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít különösen 

annak, 
a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá 

irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
b) akinek az egészségi állapota az 5. számú mellékletet képező háziorvosi vagy szakorvosi 

igazolás alapján indokolja, 
c) aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, vagy mozgásszervi, vagy értelmi 

képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során, és fogyatékosságának fennállását hitelt 
érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi 
szakvéleménnyel, 

d) a pszichiátriai vagy szenvedélybetegnek, akinek az állapota a háziorvos vagy szakorvos 5. 
melléklet szerinti igazolása indokolja, 

e) aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül, 
f) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 

gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 
alapján tartósan álláskeresőnek minősül. 

 
(2) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig jegyzőkönyv 

felvétele mellett megszüntetheti az étel kiadását, ha az ellátásra jogosult 
a) az étkeztetési hely házirendjét megsérti, vagy az együttélés alapvető szabályait nem tartja 

be, a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít, vagy 
b) a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 
 

 (3) Ha az étel házhozszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a 
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az ebéd 
kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személyek eltérő 
rendszeres havi jövedelme esetén a magasabb összegű rendszeres havi jövedelemmel 
rendelkező igénybe vevő figyelembe vételével kerül megállapításra. 
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10. Házi segítségnyújtás 
 

20. § (1) Az Szt. 63. §-a alapján nyújtott házi segítségnyújtás működtetése a Városi Gondozási 
Központ feladatkörébe tartozik. 

 
(2) Házi segítségnyújtás keretében a jogosult kérelmére 

a) ebéd házhozszállításban, 
b) egyéni szükséglet szerinti gondozásban 
részesül. 
 

(3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető jegyzőkönyv együttes felvétele mellett 
megtagadhatja, ismételt esetben pedig megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a 
szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza, így különösen, ha a lakásba 
felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást 
tanúsít, vagy azzal fenyeget. 

 
11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
21. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére szociális rászorultság alapján 

jogosult 
a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
c) kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Városi Gondozási Központ biztosítja. 
 
(3) Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a legrövidebb időn belül 

köteles a helyszínen megjelenni és a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 
intézkedéseket megtenni. 

 
(4) A szolgáltatást igénylő a krízishelyzetek elhárítása céljából, a lakásba való bejutás miatt 

köteles egy lakáskulcsot leadni a Városi Gondozási Központban. 
 

12. Családsegítés 
 

22. § (1) A családsegítő szolgáltatatás általános és speciális segítő szolgáltatatása keretében a 
települési önkormányzat segítséget nyújt a közigazgatási területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak 
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából. 

 
(2) A családsegítés feladatait a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az Szt. 64. §-

ában foglaltak alapján. 
 

13. Nappali ellátás 
 

23. § (1) A képviselő-testület nappali ellátást nyújtó intézményként a Városi Gondozási 
Központban Idősek Klubját működtet. 
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(2) A felvétel iránti kérelmet a Városi Gondozási Központ vezetőjénél kell benyújtani, a 

felvételről az intézmény vezetője dönt. 
 
(3) Az Idősek Klubja szolgáltatásait az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja attól 

az ellátottól, aki 
a) a közösségre nézve agresszív, 
b) az alapvető közegészségügyi, járványügyi szabályokat megszegi, vagy 
c) a közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el. 
 

(4) Az Idősek Klubja a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy 
idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek részére biztosit lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokhoz, az 
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint biztosítja az ellátottak 
napközbeni étkezését. 

 
(5) Az ellátás biztosításánál előnyt élvezhet az az egyedülélő időskorú, 

a) akinek jövedelmi viszonyai alacsonyak, vagy 
b) aki szociálisan hátrányosabb helyzetű. 
 

(6) Kivételesen indokolt esetben előnyt élvezhet az az időskorú, 
a) aki egyedül él, 
b) akinek egészségi állapota ezt indokolja és 
c) napközbeni ellátására más nappali intézményben nincs lehetőség. 
 

(7) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki 
a) fertőző beteg vagy kórokozó hordozó, 
b) közveszélyes vagy elmebeteg vagy 
c) a közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan. 
 

(8) Az ellátás keretében az intézmény napi kétszeri étkezést és heti egyszeri orvosi ellátást 
biztosít, e rendelet 9. alcímének rendelkezései szerint. 

 
14. Intézményi térítési díj 

 
24. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a 

képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első alkalommal minden év április 1-jéig, 
második alkalommal szükség szerint. 

 
(2) Az április 1-jéig megállapított intézményi térítési díj esetén a személyi térítési díjak 

összegét az intézményvezető évente minden év április 30-ig köteles felülvizsgálni. 
 
(3) Amennyiben az intézményi térítési díjak megállapítása a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő 

időpontban történik, az intézményvezető köteles a személyi térítési díjak összegét az 
intézményi térítési díj megállapítását követő 30 napon belül felülvizsgálni. 

 
(4) Az intézmény által nyújtott bármely ellátását meg kell szüntetni annak, aki a személyi 

térítési díj megfizetésével önhibájából legalább 3 hónapja késedelemben van. 
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(5) Az intézményi térítési díjak megállapítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 
 

15. Személyi térítési díj 
 

25. § A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési 
szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben, a 6. melléklet 
szerint. 

 
V. Fejezet 

Szociálpolitikai kerekasztal 
 
26. § (1) A képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet a képviselő-testület 

által jóváhagyott szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, 
fejlesztések, feladatok megvalósulásának, végrehajtásának és a városi szociális jelzőrendszer 
működésének folyamatos figyelemmel kísérésére.  

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a képviselő-testület felkérésére a város területén 

szociális intézményeket működtető alábbi fenntartók, valamint alábbi szervezetek delegálják:  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.),  
b) Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, Arany J. u. 1.),  
c) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.),  
d) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.),  
e) Katolikus Plébánia Karitász (Szentgotthárd, Széll K. tér 5.),  
f) Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) és  
g) Diabétesz Klub (Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5.).  

 
(3) A delegált tagok megbízatása a képviselő-testület megbízatásának időtartamáig szól.  

 
(4) A szociálpolitikai kerekasztal tagságának megbízatása megszűnik:  

a) a megbízatási idő leteltével,  
b) a tag lemondásával, illetve halálával,  
c) a tag visszahívásával,  
d) a delegáló szervezet jogutód nélküli megszűnésével. 
 

27. § (1) A szociálpolitikai kerekasztal vezetői tisztét a képviselő-testület által választott személy 
tölti be.  

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést a 

kerekasztal vezetője hívja össze és vezeti le. A kerekasztal akkor határozatképes, ha a tagok 
több, mint fele jelen van.  

 
(3) A kerekasztal véleményét egyszerű szótöbbséggel alakítja ki. A szociális 

szolgáltatástervezési koncepció végrehajtásáról kialakított véleményéről a képviselő-testületet 
tájékoztatni kell.  

 
(4) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a kerekasztal vezetője, valamint a 

jegyzőkönyv vezetője ír alá és hitelesít.  
 
(5) A kerekasztal kidolgozza a szociális jelzőrendszer működésének elveit, rendjét.  
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(6) A szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos a feladatokat a Hivatal látja el. 

 
VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 
28. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és az egyes 
szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet. 

 
  

Huszár Gábor 
 polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 

 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február ….-
i ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve: ……………………….. 
 

  Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
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1. melléklet 
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 
JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 
A.) Személyi adatok 
 
1. Az ellátást igénylő neve: …………………………………………………………………….  
születési neve: ……………………………………………………………………………...  
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………….  
3.Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe, ahol életvitelszerűen tartózkodik: 
.................................................................................………………………………………….  
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………………  
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………..  
6.Az igénylővel együtt élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető 
hozzátartozók száma: ………………. fő  
7. A 6. pontban szereplő hozzátartozók neve:  
a) …………………………………………………….  
b) …………………………………………………….  
c) …………………………………………………….  
d) …………………………………………………….  
e) …………………………………………………….  
f) …………………………………………………….  
g) ……………………………………………..……… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok 
valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10. § (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.  
 
Dátum: …………….……………..  
 
……………………………….  
az ellátást igénylő  
vagy törvényes képviselőjének aláírása 
 
…………………………….. cselekvőképes hozzátartozók aláírása 
 
 
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS: 
 
1. Bejelentett lakóhely címeként a lakcímet igazoló személyi okmányon szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó 

lakóhely címét kell feltüntetni.  
2. Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton 
egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, 
értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermekeit; A Ptk. alapján eltartott egyéb rokont.  

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.  
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát 

(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.  
5. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett cselekvőképes hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást 

igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 
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B.) Jövedelemi adatok 
 

A jövedelmek típusai 
A 
kérelmező  
jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élő  
Személyek jövedelme 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és 
táppénz. 

       

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem. 

       

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből származó 
jövedelem. 

       

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

       

5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

       

6. Munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres 
pénzellátás. 

       

7. Föld bérbeadásából 
származó jövedelem. 

       

8. Egyéb (különösen: kapott 
tartás, ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.). 

       

9. Önkormányzat által 
folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás a szociális 
igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. 4. § (1) bek. i)  
pontja.  

       

10. A család összes nettó 
jövedelme (1-9.). 

       

11. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj összege). 

       

 
A család összes nettó jövedelme: ……………………… Ft/hó 
 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ……….…….. Ft/hó. 
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2. melléklet 
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 
A D A T L A P 

 
1. Név:  .............................................................................  
2. Születési hely, idő  ..............................................................................  
3. Anyja neve:  ..............................................................................  
4. Állandó lakcíme:  ..............................................................................  
Tartózkodási helye:  ..............................................................................  
5. Családi állapota:  ..............................................................................  
6. Gyermekeinek száma:  ..........  
7. Közös háztartásban élők név szerinti felsorolása: 
  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  
...................................  Rokonsági fok:  ..........................................  

 
8. Foglalkozása: .............................................. 
9. Jövedelme: 
......................................  Ft főfoglalkozásból  
......................................  Ft mellékfoglalkozásból  
......................................  Ft nyugdíj  
......................................  Ft egyéb (.....................................)  
 
10. Vagyoni helyzete (ingatlanok): 
 

a) Családi ház - öröklakás: 1 szoba – 2 szoba – egyéb  
 Állaga: jó – közepes – rossz 
 Komfort fokozata: összkomfortos – komfortos – félkomfortos – komfort nélküli 
 

b) Üdülő és egyéb ingatlan: beépített, illetve beépítetlen ingatlan (......... m2) 
Ingóságok a szokásos berendezési tárgyakon kívül:  
 
Gépkocsi gyártási éve: ………. 
Típusa: ……………………….. 
Egyéb:  van – nincs 
Ha van, annak felsorolása: .......................................................................... 
 

11. Eltartottak száma: 
 
................................. név ............. (kora)  ...........................................  oktatási intézmény  
................................. név.............. (kora) ........................................... oktatási intézmény  
................................. név.............. (kora) ........................................... oktatási intézmény  
................................. név.............. (kora) ........................................... oktatási intézmény  
................................. név.............. (kora) ........................................... oktatási intézmény 
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12. Van-e tartásra kötelezett hozzátartozója?  Igen – Nem  
Ha igen, neve és lakcíme:..........................................., .............................................................  
Rokoni kapcsolat: ..................................................................................................................... 
 

13. Van-e családban krónikus betegségben szenvedő?  Igen – Nem  
Ha igen, neve: ......................................................................................  
Betegsége: ............................................................................................  
Mióta: ................................................................................................... 
 

14. Egyedülálló esetén el tudja-e látni magát?  Igen – Nem  
Ha nem, milyen segítséget igényel: 
...............................................................................................  

 
15. Szenvedélybeteg van-e a családban?  Igen – Nem  

Ha igen, ezek név szerinti felsorolása: 
.......................................................................................... 
 

16. A szenvedélybeteg gyógykezelés alatt áll-e?  Igen – Nem  
Ha nem, hajlandó-e alávetni magát annak?  Igen – Nem 
 

17. Van veszélyeztetett kiskorú a családban?  Igen - Nem  
Ha igen, név szerint: 
............................................................................................................................  
 

18. Családon belül elhárítható-e a veszélyeztető ok? Igen – Nem 
Ha igen, hogyan: 
..................................................................................................................................  
Ha nem, javaslat a kiskorú érdekében a teendő intézkedésre: 
…......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….
.. 

 
19. A család – személy havi rezsije: 
 
Kölcsöntörlesztés  ......................,-  Ft/hó  Csatorna  ....................,-  Ft/hó  
TV. előfiz. díj:  ......................,-  Ft/hó  Fütési költség  ....................,-  Ft/hó  
Villany  ......................,-  Ft/hó  Víz  ....................,-  Ft/hó  
Napilapok:  ......................,-  Ft/hó  Telefon  ....................,-  Ft/hó  
Gáz  ......................,-  Ft/hó  Egyéb  ....................,-  Ft/hó  
Helyi adó befizetés ......................,- Ft/hó Szemétszállítási díj ....................,- Ft/hó 
 

Egyéb költség részletezése: pl. gyógyszer, diéta stb: 
……………………………………………... 
.........................................................................................................................................................
.. 
 
Összesen: .......................,- Ft/hó  

 
20. Egy főre jutó jövedelem: .......................,- Ft/hó  
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21. Létminimum alatt van?  Igen – Nem 
 
22. Részesül-e valamilyen ellátási formában?  Igen – Nem  

Ha igen, melyik ellátási formában? 
............................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
. 
 

23. Megjegyzés, értékelés:  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
 
 
J A V A S L A T :  
...........................................................................................................................................................
. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........ 
 
 
Szentgotthárd, ............. év ........................... hó ........ nap 
 
 
 ……………………. 
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3. melléklet 
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM  

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) megállapítására 

 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................ 
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................................................. 
1.1.3. Anyja neve: ...................................................................................................................................................... 
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................. 
1.1.5. Lakóhelye: � � � � irányítószám ................................................................................................ település  
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 
1.1.6. Tartózkodási helye: � � � � irányítószám ................................................................................................ település 
...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 
  
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: � � � � � � � � � 
1.1.8. Állampolgársága: .............................................................................................................................................. 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................ 
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ............................................................................................................. 
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.2.1. � szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.2.2. � EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.2.3. � bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.2.4. � menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő. 
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 
  A B C D 

  
Név 

(születési név) 
Születési helye, ideje (év, hó, nap) Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai 
között van olyan személy: 
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, 
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 
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2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 A B C 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban 
élő további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

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

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások 

      

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

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 
3. Lakásviszonyok 
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 
  
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 
 

4. Nyilatkozatok 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 
  
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 
  
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ……………………………… 

  
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok) – különös tekintettel azokra, amelyek 
esetében már hátralék áll fenn: 
     
  
4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
Dátum: ................................................ 

.......................................................................... 
kérelmező aláírása 

.......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

   
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
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4. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem 
rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
 

A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
 
Neve: ….………………………………………………. 
Születési neve: ……………………………………….... 
Anyja neve: ……………………………………………. 
Születési helye, ideje: ….…………………………………………………………..  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□  
Lakóhelye: …………………………………………………………………………  
Tartózkodási helye: ……..………………………………………………………… 

A kérelmező családi állapota: □ egyedülálló  □ házastársával/élettársával él együtt  
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……… fő  
 
A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:  
 
Neve: ….………………………………………………. 
Születési neve: ……………………………………….... 
Anyja neve: ….…………………………………………..…..  
Születési helye, ideje: …..……………………………………………….  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□  
 
A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekek száma összesen: .......... fő 
 

A rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérem □  
A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele közös lakcímen élő közeli 
hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát. 
 
Milyen célból kéri a rendkívüli települési támogatást? (részletes indokolás): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az …………………… pénzintézetnél 
vezetett ……………………………. számú lakossági folyószámlámra történjen az utalás. (Ki nem 
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töltés esetén az önkormányzati segély folyósításának módja postai átutalás.) 
 
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak 
megfelelnek.  
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen 

- a lakóhelyemen, vagy      □ 

- a tartózkodási helyemen  □ 
élek (a megfelelő részhez tegyen X-et). 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti. 
Alulírott mint az eljárás megindítására irányuló ezen kérelmet benyújtó ügyfél a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) 
bekezdése szerinti értesítés megküldését kérem:  igen / nem 
 
  
Szentgotthárd, ……… év ………………… hó …. nap 

 
 
 

 …………………….  
  Kérelmező aláírása 
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5. melléklet 
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 
 

IGAZOLÁS 
az étkeztetést igénybe vevő egészségi állapotáról 

 
Név:……………………………………………………….  
Születési hely, idő………………………………………...  
Lakóhely:…………………………………………………  
TAJ szám:…………………………………………………  
 
1. Önellátásra vonatkozó megállapítások (a megfelelő rész aláhúzandó):  
 

Önellátásra    képes – részben képes – segítséggel képes 
 

2. Szenved-e krónikus betegségben (ha igen, miben)? 
………………………………………………………………………..  
 
3. Fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 
………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………..  
 
4. Szenved-e szenvedélybetegségben (ha igen, miben)? ………………………………………..  
 
5. Rendszeres orvosi ellenőrzése szükséges-e? ………………………………….  
 
6. Háziorvos/szakorvos egyéb megjegyzései:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 ……………………….. 
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6. melléklet 
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 
INTÉZMÉNYI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 
1. ÉTKEZTETÉS  
 
1.1. Intézményi térítési díj 
 
Ebéd szállítás nélkül: 570,- Ft/nap/adag  
Ebéd szállítással: 680,- Ft/nap/adag  
 
1.2. Kedvezmények, mentességek: 
 

Jövedelmi sáv 
(Ft) 

Ebéd szállítással  
(Ft/adag) 

Ebéd szállítás nélkül 
(Ft/adag) 

nettó áfa  bruttó nettó  áfa bruttó 
0  0  0  0  0  0  0  
1 - 30000  87  23  110  79  21  100  
30001 - 42750  276  74  350  260  70  330  
42751 - 57000  331  89  420  315  85  400  
57001 - 71250  394  106  500  362  98  460  
71251 - 85500  457  123  580  402  108  510  
85501 -  535  145  680  449  121  570  

 
1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség 
 
Ebéd szállítással: 22.372,91,- Ft  
Ebéd szállítás nélkül: 19.285,83,- Ft  
 
 
2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  
 
2.1. Intézményi térítési díj: 950,- Ft/óra  
 
2.2. Kedvezmények, mentességek: 
  

Jövedelmi sáv (Ft) Fizetendő térítési díj (Ft/óra)  
0  0  
1 - 30000  250  
30001 - 42750  500  
42751 - 57000  650  
57001 - 71250  750  
71251 - 85500  850  
85501 -  950  

 
 
3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
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3.1. Intézményi térítési díj: 90,- Ft/nap 
 
 
 
4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 
4.1. Intézményi térítési díj 
  
Személyi segítés óradíja: 700,- Ft/óra  
Szállítási kilométerdíj: 120,- Ft/km  
 
4.2. Kedvezmények, mentességek 
 

Jövedelmi sáv (Ft) Fizetendő térítési díj (Ft/óra)  
0  0  
1 - 30000  260  
30001 - 42750  370  
42751 - 57000  480  
57001 - 71250  600  
71251 - 85500  650  
85501 -  700  

 
 

Igénybevétel időpontja  Szállítási kilométerdíj (Ft/km)  
heti rendszeres igénybevétel esetén  90 Ft/km 
munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett 
szállítás esetén 

130 Ft/km 

 
 
6. NAPPALI ELLÁTÁS 
 
6.1. Intézményi térítési díj 
 
Étkeztetés intézményi térítési díj:  
ebéd: 570,- Ft/fő/nap  
reggeli: 250,- Ft/fő/nap  
Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 180,- Ft  
 
6.2. Kedvezmények, mentességek 
 

Jövedelmi sáv  
 (Ft) 

Fizetendő térítési díj 
Tartózkodás  
(Ft/nap) 

Reggeli   (Ft/adag) Ebéd   (Ft/adag)  
nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó  

0  0  0  0  0  0  0  0  
1 - 30000  30  39  11  50  79  21  100  
30001 - 42750  140  157  43  200  260  70  330  
42751 - 57000  150  165  45  210  315  85  400  
57001 - 71250  160  181  49  230  362  98  460  
71251 - 85500  170  189  51  240  402  108  510  
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85501 -  180  197  53  250  449  121  570  
 
 
Indokolás: 
 
1. §-hoz: Az Szt-ben használt fogalmakkal meghatározza a rendelet célját, ami az Szt-ben a 

képviselő-testület hatáskörébe utalt szabályozási feladatok végrehajtása. 

2. §-hoz: A rendelet személyi hatályának meghatározása az Szt. rendelkezéseinek megfelelően. 

3. §-hoz: Az Szt. értelmező rendelkezéseit kiterjeszti jelen rendelet alkalmazásában is. 

4. §-hoz: Meghatározza, az ellátások iránti kérelem benyújtásának helyét és módját. Rendelkezik 
a környezettanulmány készítéséről, valamint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 
következményeiről. Lehetővé teszi, hogy hivatalból indult eljárás esetén a döntéshozó 
eltekintsen az ügyfél jövedelmi viszonyaitól. Megállapítja a pénzbeli ellátások 
kifizetésének módját. 

5. §-hoz: Meghatározza a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás fogalmát, meghatározza, hogy a támogatás mely lakásfenntartási 
költségekhez nyújtható. Megállapítja a támogatás időtartamát (egy év). A képviselő-
testület a gyorsabb ügyintézés miatt a polgármesterre ruházza át a hatáskörét. 

6. §-hoz: A megállapítás jogosultsági feltételeiről rendelkezik, és meghatározza a fogyasztási 
egységeket. 

7. §-hoz: Meghatározza a lakásfenntartás elismert havi költségét és a lakásfenntartás egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költségét, az elismert lakásnagyságokat, a 
lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét. Rendelkezik az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegének változása esetére a változás 
időpontjától az új összegnek megfelelő folyósításról, valamint az előrefizetős gáz- vagy 
áramfogyasztást mérő készülékkel rendelkezők támogatásának módjáról (legalább egy 
részét a támogatásnak természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában 
kell nyújtani). 

 
8. §-hoz: A kérelem benyújtásának módját és kötelező mellékleteit állapítja meg. 
 
9. §-hoz: Feltételül szabja a lakókörnyezet rendezettségét, megállapítja a szankciókat. 
 
10. §-hoz: Egy lakásra csak egy jogosultnak nyújtható a támogatás. Kizárja az ugyanarra a célra 

nyújtott párhuzamos támogatás lehetőségét, aminek a 2015. évben van csak jelentősége. 
 
11. §-hoz: A jogosult és a szolgáltató érdekkörében történő változások következményeiről 

rendelkezik. 
 
12-14. §-hoz: Meghatározza a rendkívüli települési támogatás feltételeit: a jövedelemhatárokat, 

az adható támogatás összegét, gyakoriságát, módját (pénzben vagy természetben is lehet 
nyújtani). A képviselő-testület a hatáskörét ezen támogatás kapcsán a gyorsabb 
ügyintézés végett a polgármesterre ruházza. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzet esetére, valamint arra az esetre, ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt 
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személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik, az általánostól 
eltérő szabályokat állapít meg. 

 
15. §-hoz: Meghatározza a természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás lehetséges 

formáit. 

16. §-hoz: A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában 
kell nyújtani. 

17. §-hoz: Megállapítja a köztemetés ügyintézése elindításának módját, a köztemetés módját, 
valamint költségének elengedése illetve részletekben való megfizetése feltételeit. A 
képviselő-testület a hatáskörét e tekintetben a polgármesterre ruházza át a 21 napos 
ügyintézési határidő miatt. 

18. §-hoz: Felsorolja a szociális szolgáltatásokat, megengedi azok párhuzamos biztosítását. 
Térítési díj ellenében vehetők igénybe. Meghatározza a kistérség területén igénybe 
vehető szolgáltatások körét. 

19. §-hoz: Meghatározza a szociális étkeztetés helyi feltételeit, a kérelem szükséges mellékletét, 
az ellátást végző szervezetet, az ellátás megtagadásának, illetve megszüntetésének 
eseteit. 

20. §-hoz: Meghatározza a házi segítségnyújtást végző szervezetet, az ellátás módját és az ellátás 
megtagadásának, illetve megszüntetésének eseteit. 

21. §-hoz: Megállapítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogosultsági feltételeit, az ellátást 
biztosító szervezetet, az ellátás tartalmát és egyéb feltételét. 

22. §-hoz: Meghatározza a családsegítés körét, célját és az azt ellátó szervezetet. 

23. §-hoz: Meghatározza a nappali ellátást nyújtóintézményt, és az ellátás módját, a kérelem 
benyújtásának és elbírálásának módját, az ellátás megtagadásának eseteit, az ellátás 
igénybe vételének feltételeit és kizáró okait, valamint az ellátás módját. 

24. §-hoz: Az intézményi térítési díj megállapításának módját és időpontjait, valamint a kifizetés 
késedelmének szankcióját határozza meg 

25. §-hoz: A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által 
mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

26-27. §-hoz: A Szociálpolitikai Kerekasztal működését szabályozza. 

28. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés, valamint a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül 
helyezése. 

 


