
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (III. 12.) 
RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSOKRÓL.  
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján az 
alábbi helyi rendeletet alkotja: 
 
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban képviselő-testület) –a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) 
bekezdésében, 26.§-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D.§, 38.§, 43/B § (1) bekezdésében 
45.§-ában 47.§, és 50.§-ának (3) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdésében felhatalmazással 
élve az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
 
 

I.  FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. §. 
A rendelet célja 

 
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak 
megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított 
szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, 
továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, és garanciáit. 
(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális 
gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, 
egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására 
önerőből nem képesek. 

 
2. §. 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya – az Szt.3.§-ában foglaltak alapján- kiterjed: 
(1) a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárokra, 
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra 
d) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre  
e) Az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre 
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra 
rászorulónak – ide értve az Szt 3.§ (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segélyt, 



étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi 
épségét veszélyezteti. 
(3) A rendelet hatálya a (2)  bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben 
foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint 
jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 
(4) a rendelet hatálya 
a, a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott, valamint 
b) az Szt 32/B. §. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 
szociális biztonsági rendszereknek a községen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 

3. §. 
 

II.  FEJEZET 
HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 
(1) E rendeletet az Szt-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 
27.) Korm. rendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 

 
4. §. 

 
(1) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet a Községi 

Önkormányzatnál lehet előterjeszteni. 
(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra 

lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a 
benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg 
kell állapítani. 

(3) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését a 
Községi Önkormányzat igazgatási előadója végzi. 

(4) A Községi Önkormányzat a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az 
ellátás biztosítása és megszüntetése céljából az Szt. 18. § szerinti nyilvántartást vezet. 

(5) A megállapított ellátások kifizetéséről a Községi Önkormányzat gazdálkodási előadója 
gondoskodik. A kifizetés történhet postai úton, átutalással és a helyi pénztárból történő 
kifizetéssel.  

 
5. §. 

 
(1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ban foglaltakat kell 

alkalmazni. 
(2) A jövedelem számításkor ( Szt. 10.§ ) 
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél – nem vállalkozásból, illetve 

őstermelői tevékenységből ( a továbbiakban együtt: vállalkozás)  származó – 
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 



- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagát 

            kell figyelembe venni. 
 

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a 
jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: 

• Munkáltató által kiadott keresetigazolás 
• Rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy a kifizetésről 

szóló igazoló szelvény (pl. nyugdíjas szelvény) 
• Egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, 

igazolás, szerződés stb. 
 
 

(4) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyeket az önkormányzat 
nyilvántartásaiban fellelhetők. 

(5) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27. ) Korm. rendelet 
által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell 
csatolni. Az egyes ellátások tekintetében a Korm. r. 1. sz. mellékletében szereplő 
vagyonnyilatkozatot kell alkalmazni. 

(6) Mellőzni kell a jövedelem nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, 
ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már részesült 
olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta, és 
vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a 
kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 

 
6. §. 

 
(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, alapján 

köteles meghozni. 
(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását 

megelőzően három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és 
vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás. 

(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező 
jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Szt. 10. §. (6) 
szerint felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja 
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. 
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban 
szerepelő jövedelem 50 %-át a jövedelmet a fenntartási költségek figyelembe 
vételével kell megállapítani. 

(4) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben 
foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített határozat hozható. 

 
 

 
A JOGOSULATLANUL IGÉNYBE VETT ELLÁTÁS VISSZATÉRÍTÉS E 

 
7. §. 

 



(1) Az Szt 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybe vett ellátás és annak 
kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben, 
vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, 
amely a kérelmező, vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amennyiben 
ismételten szociális gondoskodásra szorulna. 

(2) Kérelemre a visszafizetésre részvisszafizetés is engedélyezhető, a részletfizetés 
időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének 
időtartama. 

 
 

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS RENDSZERE 
 

8. §. 
 

(1) az Önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését 
a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával: 
b) személyes gondoskodást biztosító alap ellátások megszervezésével, 
c) egyes szakosított ellátási formák biztosításával valósíthatja meg. 

 
 
 
 
 

                                                     PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

9. § 
 

Aktív korúak ellátása 
Rendszeres szociális segély 

( szt. 35.§-37/G §-ához ) 
 
(1)Rendszeres szociális segély megállapításáról a települési önkormányzat jegyzője az Szt. 
37/B, 37/C §-ai alapján dönt. 
 
(2)Szt. 132.§ (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat felhatalmazást kap, hogy 
rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak 
nem minősülő személyek  
 

- együttműködésének eljárási szabályait, 
- a beilleszkedést segítő programok típusait és 
- az együttműködés megszegésének eseteit. 

 
10. § 

 
Együttműködési kötelezettség 

 
(1)A Hevesi Többcélú Kistérségi Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata  3360 
Heves Deák Ferenc u. 41. sz.( továbbiakban szolgálat ) és az önkormányzat megállapodása 
alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem minősülő 
személyek részére együttműködési kötelezettséget ír elő. 



(2)A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély megállapítását követő tizenöt 
napon belül köteles jelentkezni a családsegítő szolgálatnál. 
(3)Az együttműködési kötelezettség keretén belül köteles a segélyezett: 

- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, 
- a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 

szervvel, 
- teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 
(4) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Szolgálattal történő 
együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: 
a) nyilvántartásba vétele céljából a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül megjelenik a Szolgálatnál és részt vesz az egyéni élethelyzetéhez 
igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában;  
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzetéhez igazodó 
beilleszkedést segítő program megvalósítására megállapodást ír alá és betartja a 
megállapodásban foglaltakat; 
c) folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgálat munkatársával a beilleszkedést segítő program 
megvalósítása érdekében. 
(5) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködésére 
vonatkozó beilleszkedést segítő programok típusai: 
a) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló tanácsadáson való részvétel; 
b) életvezetési tanácsadás; 
c) munkavégzésre felkészülést segítő program; 
d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvétel. 
(6) Az önkormányzat az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személyek 
együttműködése keretében előírt beilleszkedési programok feltételeinek biztosítása érdekében 
megállapodást köt a Szolgálattal. 
(7) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési 
kötelezettségét megszegi ha: 
a) a (4) bekezdés a) pontjában előírt határidőben a Szolgálatnál nem jelenik meg, 
b) nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait; 
c) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat. 
(8) Ha az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy a (7) bekezdésben 
szabályozott együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten 
megszegi a támogatást megállapító szerv intézkedik a segély folyósításának megszüntetéséről.  
(9) A Szolgálat a (8) bekezdésben szabályozott együttműködési kötelezettség első ízben 
történő megszegéséről írásban figyelmezteti a rendszeres szociális segélyben részesülőt.  
(10) A Szolgálat a (8) bekezdésben szabályozott együttműködési kötelezettség második 
alkalommal történő megszegéséről 10 napon belül írásban értesíti a támogatást megállapító 
szervet. Ebben az esetben a támogatást megállapító szerv a rendszeres szociális segély 
folyósítását megszünteti.  
(11) A (10) bekezdésben szabályozott esetben a támogatás folyósítását az együttműködés 
megszegésének  napjától kell megszüntetni. 
 

11. § 
 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
 



(1)A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a Szociális-és Egészségügyi 
Bizottság– mint hatáskört gyakorló - gyakorolja, figyelembe véve az Szt. 38-39 §-ait. 
 
(2) A Szociális-és Egészségügyi Bizottság az Szt. 38. §. (1) bek. a-b) pontjaiban foglaltakon 
túl helyi lakásfenntartási támogatást állapíthat meg annak a személynek, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 30 %-át meghaladja. 
 
(3)A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: 
a) az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultak (a továbbiakban: normatív 
lakásfenntartási támogatás) 
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek, 
c) a helyi képviselő-testület rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a 
továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). 
 
(4)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. 
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 havi költség 2005. évben 425 Ft. 2005. évet követően az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló tv 
határozza meg. 

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: 
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2 
e) ha a háztartásban négy személynél több a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága. 

  
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy az Szt. 38.§. (5) bek. alapján 
részesülhet lakásfenntartási támogatásban. 

 
 
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: 

f) 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, 

g) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a 
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata, 
de nem kevesebb mint 2500 Ft. A támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve kell 
meghatározni. 

A támogatás mértékének kiszámítása a következő módon történik: 
A támogatás mértéke egyenlő 0,3-ból kivonva – a következő hányada – a jogosult 
háztartásában egy főre jutó jövedelemből /J/ ki kell venni az öregségi nyugdíj 



mindenkori legkisebb összegének /NY/ felét és osztani az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegével, mindezt szorozni 0,15-tel. 
J-0,5NYM 
/TM=0,3-NYMx0,15/ 
A támogatás mértékét /TM/ századra kerekítve kell meghatározni. 

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
 
(3) A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott helyi lakásfenntartási támogatást önálló 
ellátásként nyújtja. Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében: 
a) a jogosultság feltétele, hogy a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladhatja meg. 
b) a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya 
30 %, 
c) a támogatás összege havi 2500 Ft, 
d) az igénylés évente két alkalommal nyújtható be, március 30-ig, szeptember 30-ig, 
e) a helyben elismert egy négyzetméterre jutó havi költség összege 2009. évben: 425 Ft.  az 
éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.  
f) az elismert lakásnagyság a normatív lakásfenntartási támogatásnál az előírtakkal egyezik 
meg. 
 
Tételesen meghatározott lakásfenntartási költségek, típusok: 
 - lakbér, albérleti díj, 
 - lakáscélú pénzintézeti törlesztő részlet, 
 - szemétszállítás költségei, 
 -szennyvízszállítási díj 
 - villanyáram: 150 KW/hó mértékig (együtt a nappali és éjszakai áramfogyasztás)      
 -  víz: legfeljebb 15 m3/hó  
            - gáz : legfeljebb 350 m3/hó 
            - tüzelés költségei: szén- legfeljebb 50q/ fűtési idény 
                                           fa- legfeljebb 80q/ fűtési idény 

 
A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 12 havi 
számlával kell igazolni. 

 
• A magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti díját a szerződéssel, illetve a 

bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. 
• Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén a támogatást a lakás 

tulajdonosa, bérlője vagy tényleges használója részére kell megállapítani. 
• a támogatás a költségvetési év végéig állapítható meg a helyi lakásfenntartási 

támogatás esetén. 
• A támogatás megállapítható egy összegben is, de figyelembe kell venni az 

előző pontban megállapított intervallumot 
• Ha a támogatás lakbér, közműdíj vagy pénzintézeti kölcsön megfizetésének 

terheit csökkenti azt – a sorrendiség meghatározásánál a kérelmező kérését is 
figyelembe véve – közvetlenül a jogosult szervhez lehet átutalni. 

• A lakásfenntartási támogatás – kérelemre, de a Szociális Bizottság megítélése 
szerint is – nyújtható természetben, melyet az önkormányzat szállít ki szükség 
esetén. 

• Lakáshasználatból származó jövedelemmel nem rendelkezhet a kérelmező. 
 



 
 
 
 
 
 
 

12.§ 
 

ÁPOLÁSI DÍJ 
( Szt. 43/B.§ ) 

 
(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy 
gondozását, ápolását, gondozását végzi, elsősorban akkor, ha : 
 
- a beteg hozzátartozó ápolása címén munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot kénytelen 
igénybe venni, vagy munkaviszonyát szünteti meg ezért, vagy a beteg ellátását más 
hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani. 
 
(2) Nem állapítható meg ápolási díj ha az ápoló családjában az egy főre eső havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150 %nál 
magasabb. 
(3) Nem állapítható meg ápolási díj, ha eltartási vagy életjáradéki szerződést kötött az ápoló a 
gondozottal.  
(4) A méltányosságból megállapítható ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj 80 %-a 
(5)Az ápolási díj megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére az Szt. 40-43. §-a az 
irányadó. 
 
 
 

13. § 
 

ÁTMENETI SEGÉLY 
(Szt. 45. §.) 

 
(1)A Szociális és Egészségügyi Bizottság– mint hatáskört gyakorló - átmeneti segélyben 
részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, elsősorban azt, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi  
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élőknél pedig ennek másfélszeresét nem 
haladja meg. 

 
(2)Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 

- Nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, 
- Gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem 

rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, 
- Súlyos betegség esetén, kórházi kezelés után, 
- Pelenka használata esetén (ekkor eltekinthetünk a jövedelem számítástól) 
- Elemi kár, súlyos baleset, 



- Egyedülálló, ellátatlan személy részére. 
(3) Átmeneti segélyben egy naptári évben egy háztartás négy alkalommal, közös 
háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. 
(4) Átmeneti segély egyszeri legmagasabb összege a rászorultsághoz igazodóan az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a (ezresekre kerekítve). 
(5)Ha annak szükségessége felmerül, hogy az átmeneti segély megállapítható 
meghatározott rendszerességgel (tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek) úgy 
évente hat alkalommal vagy hat hónapig folyósítható segély. 
(6)Ha a kérelmező azt kéri, vagy a bizottság a segély rendeltetésszerű felhasználását úgy 
látja biztosítottnak: a pénzbeli támogatás helyett természetbeni támogatást nyújthat. Ez 
lehet: tüzelő, élelmiszer, ruházat, kiskorú gyermek étkezési díj hozzájárulása stb. 
(7)Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetése céljából igénylik a segélyt 
közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is lehet folyósítani. 
(8)A Szociális-és Egészségügyi Bizottság rendkívül súlyos létfenntartást veszélyeztető 
esetben eltekinthet a jövedelem számításától. 
 

14.§ 
 

TEMETÉSI SEGÉLY 
(Szt. 46. §.) 

 
(1) A Szociális-és Egészségügyi Bizottság temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt 

személy eltemettetéséről gondoskodott, hogy arra nem volt köteles. Vagy köteles volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti (Szt. 46. §. (1) bek) és a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem 
az öregségi nyugdíj háromszorosát nem haladja meg. A temetési segély odaítélésének 
további feltétele, hogy az elhunyt tarnamérai lakos volt. 

 
 
 

(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb 
temetési költség 10 %-ánál. 

(3) A temetési segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. 
(4) A temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában – utólagos 

elszámolási kötelezettség mellett – is megállapítható. Amennyiben e kötelezettségét a 
segélyben részesülő nem teljesíti, vele szemben úgy kell eljárni, mint aki az ellátást 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe. 

(5) Nem állapítható meg temetési segély, ha a kérelmező: 
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 
b) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. Tv. 16. §-a alapján temetési 

hozzájárulásban részesül.  
 

15.§ 
 

KÖZTEMETÉS 
 
A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a Polgármester – mint hatáskört gyakorló - 
gyakorolja az Szt. 48. §-a alapján. 
 



 
 
 
 
 
 

16.§ 
 

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 
(Sztv. 50. §. (3) bekezdéséhez) 

 
(1)A Szociális-és Egészségügyi Bizottság megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságát 
annak, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása 
veszélyeztetése nélkül nem képes elviselni. 
 
Közgyógyellátásra jogosult az a személy: 

a) akinek a családjában agy egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülállónál 200 %-át nem 
haladja meg, és 

b) havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 
17. § 

 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

 
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a Jegyző – önkormányzati hatáskörében - 
állapítja meg az Szt. 54. §-a alapján. 
 
 

III. FEJEZET 
 

18. § 
 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
( Szociális szolgáltatás ) 

 
(1)Tarnaméra Községi Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások fenntartásáról gondoskodik: 
 
( 1 ) Szociális szolgáltatás : 
 
 Tarnaméra közigazgatási területére kiterjedően: 
 

a,étkeztetés 
b,házi segítségnyújtás 

 
( 2 )  A Heves és Térsége Többcélú Társulás – intézményfenntartóként – gondoskodik 
Tarnaméra község közigazgatási területére is kiterjedő illetékességgel a családsegítésről. 
 



 
 
 
 
 
 

19. § 
 

Az alapellátás igénybevételének módjai 
 
 

( 1 ) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások igénybevétele önkéntes. Az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 
( 2 ) A kérelmet a körjegyzői hivatalhoz kell benyújtani az előírt mellékletekkel. 
 (3)   A hivatal a kérelmet – megfelelő iratokkal ellátva- a szociális- és egészségügyi 
bizottsághoz terjeszti elő döntés céljából. 
 

20. § 
 

Étkeztetés 
                                                                   ( Szt. 62. § ) 
 
 
( 1 ) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
      a, koruk, 
      b, egészségi állapotuk, 
      c, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
      d, szenvedélybetegségük, vagy 
      e, hajléktalanságuk 
miatt. 
 
( 2 ) Egészségi állapota nem teszi lehetővé a napi egyszeri étkezés biztosítását annak, aki 
krónikus betegségben szenved, vagy három hónapot meghaladóan gondozásra szorul, melyet 
a háziorvos igazol. 
( 3 ) Fogyatékossága miatt nem tudja önmagát, illetve eltartottját ellátni az, aki fogyatákossági  
támogatásban részesül, melyet igazolni lehet : 

- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal, vagy más okirattal, 
- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló 

szakvéleménnyel. 
(4) Koruk miatt akkor minősül szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 62.életévét. 
(5) Szenvedélybeteg illetve pszichiátriai betegség fennállása esetén háziorvos és a 
kezelőorvos igazolása a betegségről. 
  

21. § 
 

Házi segítségnyújtás 
( Szt. 63. §.) 

 



( 1 ) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
(2)A házi segítségnyújtás gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A gondozási 
szükségletet szakértői bizottság külön jogszabályban maghatározottak szerint megvizsgálja és 
kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről. A gondozási 
szükségletet a szakvéleményben meghatározott időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell 
nyújtani. 
 ( 3 ) Ha az igénylő egészségi állapota, vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmenti 
jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás a  bizottság döntése 
alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is 
nyújtható. 
 
( 4) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
        a, az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
        b, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek      
            megtartásában való közreműködést, 
         c, a veszélyeztetett helyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában     
             való segítségnyújtást. 
( 5 )  Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik 
szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat 
keretében történő ellátást. 
 

22. § 
 

Térítési díj 
( Szt.114.§ ) 

 
(1)Az étkeztetésért és házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.  
 
( 2)A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, a szülői felügyeleti joggal rendelkező 
törvényes képviselő, a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe 
fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és 
félszeresét, a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, a jogosult tartása bíróság által 
kötelezett személy, köteles megfizetni. 
 
( 3 )A személyi térítési díj megállapításánál étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az 
igénylő családjában egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. 
 
( 4 )A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 

- 25 %-át étkeztetés, 
- 20 %-át házi segítségnyújtás, 
- 30 %-át, ha házi segítségnyújtás mellet étkezésben is részesül az ellátott. 

 
 
( 5 ) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a 
mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz 
meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni. 
A fenntartó az intézményi térítési díjat ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 



 
( 6 ) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét ( a továbbiakban : személyi térítési díj ) 
az Községi Önkormányzat konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az 
ellátás igénybe vételét megelőzően írásban tájékozatja. A személyi térítési díj nem haladhatja 
meg az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem 
eredményez pozitív számot.   
 
( 7 ) Az étkeztetésért, házi segítségnyújtásért és az ebéd házhoz szállításáért fizetendő térítési 
díj beszedését a szociális szolgáltatás ellátását biztosító gondozónők a saját körzetükben 
végzik el. 
A térítési díj beszedése havonta utólagosan történik, úgy, hogy az minden hónap 5-ig az 
önkormányzat számlájára feladásra kerüljön. 

 
23.§ 

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 
 
A család egy főre jutó jövedelme                                              Térítési díj: 
az öregségi nyugdíjminimun alapján:   
 
150 %-ig                                                                                      412 Ft 
 
150 % - 300 %-ig                                                                        453 Ft 
 
300 % fölött                                                                                 520 Ft 
 
Az ebéd házhoz szállítás díja:                                                      115 Ft 
 
 

24.§ 
 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 
 
 
 
A család egy főre jutó jövedelem                                                  Térítési díj: 
az öregségi nyugdíjminimun alapján: 
 
150 % -ig                                                                                        480 Ft/óra 
 
150 % fölött                                                                                    530 Ft/óra 
     
 

25. §  
Záró rendelkezés 

 
 
(1)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. április 01-től kell 
alkalmazni. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 



(2) Ezzel egy időben az 1/2007. ( II. 07.) sz. rendelet, mely a 8 / 2007. ( IV. 26.) sz. 
rendelettel lett módosítva hatályát veszti. 
 
(3)E rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. 

 
 

 
Tímár László sk.                                                                           Forgács Jánosné sk. 
Polgármester                                                                                 Jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Rendelet 2009. március 12-én kihirdetésre került. 
 
 


