
Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

13/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete  
 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) 
bekezdésében és 37. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17.§-a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  
„17. §  (1)  Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000 Ft-nál (azaz  

egyezer forintnál) kevesebb, és 50.000 Ft-nál (azaz Ötvenezer forintnál) több nem 
lehet.  

(2)  Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában nyújtható – a 4.§ (6) bekezdés 
ab) pontja szerint a polgármesterre átruházott hatáskör szerint – abban az esetben, ha 
a kérelmező rendkívül indokolt esete az ügyfél életét nem veszélyezteti. A kamatmentes 
kölcsönt 10 hónapon belül vissza kell fizetni, késedelmes visszafizetés esetén a Ptk. 
232. § -a szerinti késedelmi kamattal növelten. A kamatmentes kölcsön maximális 
összege 150.000 Ft.  

(3)  A kamatmentes kölcsön folyósításától (kifizetésétől) számított 15 napon belül fel nem 
használt, valamint 2 egymást követő részletfizetés elmaradása esetén a kölcsönszerződés 
az önkormányzat részéről felmondható és a kölcsön visszafizetésére kötelezendő az 
ügyfél. 

(4)  A családban történt haláleset bekövetkeztekor az eltemettetésre kötelezett kérelme 
alapján – csak egy eltemettetésre kötelezett –  a 14. § (3) bekezdésében meghatározott 
jövedelemhatártól magasabb egy főre eső jövedelem esetén is biztosítható a kamatmentes 
kölcsön akkor, ha a kérelmezőnek, saját hibáján kívül, igazolható módon a temetés 
időszakában nem áll rendelkezésre a jövedelme.”  

 
2.§  A Rendelet 22.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép, előtte a következő alcímmel:  

 
„Rendszeres szociális segélyben részesülők részére együttműködési feltételek, a 

jogosultság feltételeinek rendeletben történő megállapítása  
 
22. § (1)  A rendszeres szociális segélyben részesülő a folyósítás feltételeként 

együttműködésre köteles, amelynek keretében 
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és 
b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre 
kijelölt szervvel, továbbá 
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

(2)  Az Önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeiről az együttműködésre 
kijelölt szerv útján gondoskodik. 



(3)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § 
(1) bekezdés d) pontja szerint jogosult aktív korúak ellátására a 45-50%-os 
egészségkárosodást szenvedett személy, melyet a Nemzeti Rehabilitációs Hatóság, 
vagy annak jogelődje által kiállított dokumentummal kell igazolni.  

 
3.§   A jelen rendelet 1.§-ban meghatározottakat a folyamatban lévő ügyekben is kell 

alkalmazni.  
 
4. §  Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályban, majd a kihirdetés követő munkanap 

hatályát veszti.  
 
 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 
 
E rendeletet 2013. augusztus 2-án kihirdettem.  
 
 

 
Juhász Péter 

jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Melléklet a 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez   
Melléklet a 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez   

 
Az intézményi térítési díjakról  

 

Sorszám 

A B C  D 

Megnevezés  

Nettó térítési 
díj (Ft)  

1. - 4. pontban 
bruttó  

Áfa 
össze

ge 
(Ft)  

Összesen 
(B+C)  

1 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
havi  

(demens ellátottra) normatíva 
támogatott  

34 500 0 34 500 

2 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
napi  

(demens ellátottra) normatíva 
támogatott  

1 150 0 1 150 

3 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
havi 

(átlagos ápolást igénylőre) normatíva 
támogatott  

34 500 0 34 500 

4 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
napi  

(átlagos ápolást igénylőre) normatíva 
támogatott  

1 150 0 1 150 

5 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
havi  

(demens és átlagos ellátottra) nem 
normatíva támogatott  

114 750 0 114 750 

6 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
napi  

(demens és átlagos ellátottra) nem 
normatíva támogatott  

3 825 0 3 825 

7 Szociális étkezés   

8 
- a öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb 
összegének 200%-áig 

295 80 375 

9 
- a öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb 
összegének 200-300%-a 

345 90 435 



között 

10 
- a öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb 
összegének 300%-ától  

355 95 450 

11 
Szociális étkeztetés  
kiszállításának összege 

30 10 40  

12 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezéssel  
417 113 530 

13 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezés nélkül  
80 20 100 

14 Házi szociális ellátásra   - -  
 
 

Nyersanyagnormák 
Sorszám  A B (nettó)   

1 Szociális étkezés (ebéd)  228  

2 
Idősek bentlakásos ellátása (reggeli, 

ebéd, vacsora)   
448   

3  
Idősek napközbeni ellátása (tízórai, 

ebéd, uzsonna)  
350   

 


