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A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
 

 
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban: Képviselő 
Testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
(továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
 
 

I. A rendelet célja, hatálya 
 
1. § Jelen rendelet célja, hogy a helyi Önkormányzat az Szt.-ben és/vagy a vonatkozó 
jogszabály(ok)ban kapott felhatalmazás(ok) alapján szabályozza az Szt.-ben és/vagy a 
vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott pénzbeli - és természetben nyújtott szociális 
ellátásokra, illetve természetbeni ellátások formáira, azok szervezetére és egyéb eljárási 
rendjeire vonatkozó szabályokat.  
 
2. § E rendelet hatálya az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki 
 
 

II. Értelmező rendelkezések 
 

3. § E rendelet alkalmazásában az alábbi felsorolást is figyelembe véve az Szt. 4.§-ában 
foglaltakat kell érteni. 
1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
2. Rendkívül indokolt eset: 
2.1. gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik 
közgyógyellátási igazolvánnyal, 
2.2. tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány, 
2.3. elemi kár, baleset, 
2.4. egyedülálló és ellátatlan személy, 
2.5. szabadságvesztésből való szabadulás, 
2.6. egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése, 
2.7. a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében 
hirtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes 
sérüléssel járó balesete, 
2.8. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli 
hozzátartozó halála. 
3. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó. 
4. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. § (3) bekezdése szerint meghatározott 
költség. 
5. Önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata. 
6. Együttműködésre kijelölt szerv: Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 



7. Szolgáltató: közüzemi – és közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv. 
III. Eljárási szabályok 

 
 

Az ellátások megállapítása 
 
 
4. § (1) A szociális ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a 
Képviselő-testület határozattal dönt. 
(2) Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások: 
a) normatív lakásfenntartási támogatás, [Szt. 38.§ (1) bekezdés a) pont] 
b) átmeneti segély, 
c) temetési segély. 
[A (2) bekezdés a) – b) pontjáig felsorolt pénzbeli ellátások együttesen: szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások), az e) pont: egyéb pénzbeli ellátás.]. 
(3) Az Önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 
a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: 
- lakásfenntartási támogatás, 
- átmeneti segély, 
- temetési segély; 
b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások: 
- közgyógyellátás, 
(4) A lakásfenntartási támogatás nyújtható természetbeni szociális ellátásként is. 
(5) A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről 
határozatot hoz. 
(6) A Képviselő - testület 
a) a polgármester hatáskörébe átruházza 
aa) a normatív lakásfenntartási támogatással, 
ab) az átmeneti segéllyel, 
ac) a temetési segéllyel kapcsolatos döntései hatásköreit. 
 

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 
 

 
5. § A pénzbeli ellátások kifizetése a határozat(ok) alapján a polgármesteri hivatal 
ügyintézőjének feladata. 
 
6. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai 
szerint történik. Az átmeneti és a temetési segélyt az Önkormányzat a megállapítását követő 
10 napon belül folyósítja. 
 
 

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 
 
7. § A rendszeres pénzbeli ellátásokat az Szt. 25.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint 
kell felülvizsgálni. 
 

 
 
 



 
IV. Pénzbeli ellátások 

 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 
8. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat 
lakásfenntartási támogatást nyújt 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási 
támogatás), 
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek, 
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet követően az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló 
törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg. 2010. évben 450 
Ft. 
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében 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. 
(5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt 
lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő 
személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás 
összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 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 normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
50%-át, 
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a 
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata, 
de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell 
meghatározni. 
 
 



 
 
(7) A (6) 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 főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
 
 
    
9. § (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a jogosult nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban együtt: 
természetes személyazonosító adatok); 
b) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; 
c) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám);    
d) a támogatást kérő nyilatkozatát a lakásban tartózkodásának jogcíméről, 
e) a támogatást kérő nyilatkozatát a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, 
f) a támogatást kérő nyilatkozatát annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a 
támogatást igényli, és 
g) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy háztartásában előrefizetős gáz- vagy 
áramfogyasztást mérő készülék (a továbbiakban: készülék) került felszerelésre. 
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához 
a) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, továbbá 
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása szükséges. 
(3) Lakásfenntartási 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 lakrészeit. 
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást 
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. 
 
10.§ Költségként a kérelem benyújtását megelőző egy év: 
lakbér vagy albérleti díj, 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, 
közös költség, 
csatornahasználati, szennyvízszállítási díj, 
szemétszállítás költsége, 
villanyáram, 
víz, 
gáz, valamint 
tüzelőanyag 
       számlával igazolt teljes költsége számolható el.  
 
 



11. § (1) Ha a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátásként kerül juttatásra, 
akkor a folyósítás – a Szolgáltató és az Önkormányzat között megkötött megállapodás alapján 
– a Szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban 
arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják. 
(2) A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta, illetve a jogosult lakásfenntartási 
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani. 
(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. A támogatás a 
kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától illeti meg.  
 
 

Helyi lakásfenntartási támogatás 
 
12. § (1) Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást  
a) ellátások kiegészítéseként  
  aa) a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként, és  
  ab) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy támogatása kiegészítéseként, és 
b) önálló ellátásként nyújtja.  
(2) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert 
havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja.  
(3) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető 
költségek és a költségek igazolásának módja:  
a) a lakbér, illetve az albérleti díj, a költségek igazolása a lakásbérleti, illetve albérleti 
szerződéssel történik,  
b) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, melyet a pénzintézet igazolásával kell 
tanúsítani,  
c) a közüzemi díjak – a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított 
közüzemi szándékkal kell igazolni  
d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségek – a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által 
kiállított számlával kell igazolni.  
(4) Helyi lakásfenntartási támogatást minimum 2 hónapra, maximum 6 hónapra lehet 
megállapítani és a jogosultak részéről folyamatosan lehet igényelni .  
13. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege:  
a) a támogatás összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft/hónál.  
b) a támogatás összege maximum 5.000 Ft/év, (azaz 2.500 Ft/hó) két hónapot alapul véve  
c) ha a támogatást a fűtési szezonban a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra 
tekintettel nyújtják, annak összege maximum 5.000 Ft/fűtési szezon, (azaz 2.500 Ft/hó) 2 
hónapot alapul véve 

Átmeneti segély 
 

14. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti 
segélyt nyújt. 
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt 
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át 



b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg. 
 
15. § Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal részesülhet átmeneti 
segélyben, kivéve akkor, ha rendkívül indokolt eset áll fenn. 
 
16. § (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és 
családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező 
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. 
(2) Amennyiben az igénybevétel jogosulatlan vagy rosszhiszemű voltának a gyanúja felmerül 
úgy az Önkormányzat által környezettanulmány készíthető és ha ez alapján beigazolódik az 
ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele úgy az igénybevevőt kötelezni kell az 
átmeneti segély visszafizetésére. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől egy 
év már eltelt. 
 
17. § (1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000 Ft-nál 
(azaz egyezer forintnál) kevesebb, és 10.000 Ft-nál (azaz tízezer forintnál) több nem lehet. 
 
 

Temetési segély 
 
18. § (1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak 
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja, egyedül élő esetén 
eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési 
hozzájárulásban részesült. 
 
19. § (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt 
kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A 
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat 
számát a jegyző a számlákra rávezeti. 
(3) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a 
segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos 
elszámolási kötelezettségről. 
 
20. § Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti, ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja 
jövedelemigazolását. 
 
21. § (1) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek 
viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét jelen 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 
 



. 
 

Rendszeres szociális segélyben részesülők részére együttműködési feltételek 
 
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. 
 
 

Az együttműködés eljárási szabályai, a beilleszkedést segítő programok típusai és az 
együttműködési kötelezettség megszegése 

 
23. § (1) A polgármesteri hivatal a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja 
a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint 
b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. 
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv 
a) a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi, 
b) a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja: 
ba) a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről, 
bb) a beilleszkedést segítő programok típusairól, 
bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről, 
c) kidolgozza a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetének és 
mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, 
d) a beilleszkedési programról a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást köt, 
e) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak 
betartását, 
f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és 
amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot. 
 
24. § A beilleszkedést segítő programok típusai 
1. kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 
2. egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel, 
3. életmód formáló foglalkozásokon való részvétel, 
3.1. az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó: 
3.1.1. egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és 
3.1.2. csoportos foglalkozások, 
3.2. a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadásokon (pl.: 
alkoholizmus, drog, játékszenvedély, stb.), 
4. munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, 
5. munkalehetőség felajánlása. 
 



25. § (1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos 
kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi 
hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési 
programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl.: családsegítéssel 
foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól; a szociális intézményhálózat 
szolgáltatásairól; a munkaügyi központ(ok) képzéseiről, stb. 
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó 
beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a rendszeres szociális segélyben 
részesülővel akkor, ha azok együttes alkalmazásával éri el a kívánt eredményt. 
(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell 
a) a program tartalmát, 
b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, 
hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek 
érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét), 
c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az 
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik. 
 
26. § A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha 
1. nem működik közre a 21. § (2) bekezdésben meghatározott a közreműködésével ellátható 
feladatok végrehajtásában, 
2. a rendszeres szociális segélyben részesülő a beilleszkedést segítő programról kötött 
megállapodásban meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti. 
 
 
 
 
 

V. Természetbeni szociális ellátások és természetbeni ellátások 
 

27. § (1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv (hatáskör 
átruházás esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. 
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 
(3) A természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról, tényéről és indokáról az 
érintetett az ellátás megállapító határozatban tájékoztatni kell. 
 
 

Közgyógyellátás 
 

28. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 
hozzájárulás. 
(2) Az Szt. 50.§ (1) bekezdése értelmében közgyógyellátásra jogosult  
a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú  
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy  
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott  
d) a központi szociális segélyben részesülő  
e) a rokkantsági járadékos  



f) az, aki I. II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban  
g) az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül  
(3) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító 
ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül 
élő esetén 150%-át. 
(4) Az Szt. 50.§ (3) bekezdése értelmében az a szociálisan rászorult személy is jogosult 
közgyógyellátásra, akinek 
a) az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, 75 év felett 160%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, 75 év felett 
210%-át nem haladja meg. 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25%-át eléri. 
(5) A közgyógyellátásra vonatkozó további intézkedésekre értelemszerűen az Szt. és a 
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályhelyeiben meghatározottakat kell 
alkalmazni. 
 
 

VI. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 
 
 
29. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási (személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatás a továbbiakban: alapszolgáltatás) formákat nyújtja: 
a) az étkeztetés, 
b) a házi segítségnyújtás. 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
d) nappali ellátás 
e) családsegítés 
 
30.§ (1) A Gondozási Központ intézményvezetője intézkedik / intézkedhet az alapszolgáltatás 
megszüntetéséről, ha a személyes gondoskodásban részesülő személy 
a) az ellátás megszüntetését kéri, 
b) az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c) személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 2 hónapon keresztül neki felróható okból 
nem tesz eleget, 
d) elhalálozik. 
(2) Az alapszolgáltatás ellátásért az Szt. 114.§-ban felsorolt jogosultaknak személyi térítési 
díjat kell fizetni, melyet az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. A 
személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást 
igénylőt az ellátást megelőzően írásban tájékoztatja. 
(3) A személyi térítési díj összege az Szt. 116.§ (3) bekezdésére figyelemmel az Szt. 116.§ (1) 
bekezdésében foglalt jövedelem 
a) 25%-a az étkeztetés, 
b) 20%-a a házi segítségnyújtás, 
c) 30%-a az a) és b) pontok együttes fennállása esetén. 
(4) A szociálisan rászoruló személy (továbbiakban: igénybevevő) kérelme alapján a 
megállapított személyi térítési díj 



a) csökkenthető 10%-kal, ha az igénybevevő családjában az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, 
b) elengedhető, arra az átmeneti időtartamra, amelyre az igénybevevő rendszeres 
pénzellátásra, jövedelemre nem jogosult. 
(5) Szociális rászorultság feltételei 
a) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 60. életévét. 
b) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, 
hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkezést, pl. erősen 
legyengült, fekvőbeteg. 
c) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan 
rászorultnak, ha vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a 
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkeztetést, azaz testi fogyatékos, 
értelmi fogyatékos, pszichiátriai állapot. 
d) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha vonatkozó 
orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett 
nem képes biztosítani az étkeztetést, azaz olyan szenvedélybeteg, amely miatt képtelen az 
ellátás biztosítására. 
e) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy 
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a 
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 
(6) Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza. 
 

Étkeztetés 
 
31.§ (1) Az étkeztetésre vonatkozó intézkedésekre értelemszerűen az Szt., a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(IX.24.) SZCSM. 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993.(II.17.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályhelyeiben meghatározottakat is kell 
alkalmazni. 
(2) Az Önkormányzat az étkeztetési feladatot önállóan az általa működtetett főzőkonyha 
bevonásával látja el. Az étkezés igénybe vehető helyben fogyasztással, az igénybevevő által 
biztosított étel elvitellel, valamint az étel házhozszállításával, mely házi szociális gondozó 
alkalmazásával biztosított. Az étel az igénybevevő részére a házhozszállításra való 
jogosultságát a 28. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan a háziorvos igazolja. 
(3) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell 
rendelkezni. 
 

Házi segítségnyújtás 
 
32.§ (1) Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja. 
 
 

VII. Záró rendelkezések 
 
33. § (1) A rendelet 2010.10.01.napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
8/2009.(IX.16) számú rendelet. 
(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szt., valamint a végrehajtására 
kiadott kormányrendeletek és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 



 
Monostorpályi, 2010. szeptember 15. 

 
 
 VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 9/2010. (IX.16.) rendelete 2010. szeptember 16-
án kihirdetésre került. 
  
Monostorpályi, 2010. szeptember 16. 
 
 DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 jegyző 
 


