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BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

/2013.(VI.25.)  
önkormányzati rendelete 

 
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és a személyes  

gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról.  
 

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 
10.§.(1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (1), (3) bekezdésében, 
37/A.§ (3) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 43.B.§ (1), (3) bekezdésében, 45.§ 
(1), (3) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 47.§ (2a) bekezdésében, 50.§ (3) 
bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő 
szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások 
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, további azok 
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.  
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed: 
(1) Berzence Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási területén élő, lakóhellyel 

rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező 
személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar 
hatóságok által menekültként elismert személyekre. 

(2) Az Sztv.6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy, az ellátás 
igénybevételekor nyilatkozatában Berzence Nagyközség közigazgatási területét 
tartózkodási helyként megjelölte. 

(3) Az Sztv.7.§-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a 
fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak 
a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 
2011. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon 
tartózkodó állampolgáraira is. 
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(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében Berzence Nagyközségi 
Önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra. 
 

Eljárási rendelkezések 
 

2.§ 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a 
polgármesteri hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. 

(2) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás 
kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének 
kezdeményezésére.  

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele 
önkéntes. 

(4) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló 
szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A 
kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A 
lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az 
irányadók. 

 
3.§ 

 
(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek 

adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra 
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.  
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem 
tartalmazza: 
a) az ellátást igénylő személynek az Sztv.18.§-ának a), c), h) pontjában szereplő 

adatait 
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, 

nyilatkozatokat 
(2) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő 

igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 
(3) A jogosultság megállapításakor: 

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. 

(4) A jövedelem igazolható: 
a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással, 
b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított 

ellátást igazoló szelvény, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által 
kiállított igazolással 
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c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek 
hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat benyújtásával 

d) vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolásával, a kérelem benyújtását 
megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. 

(5) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni: 
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt 
(6) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges 

egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma 
szabályozásánál kerül felsorolásra. 

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a polgármesteri hivatal 
nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 36.§-ának 
(2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.  

(8) Amennyiben a kérelmező az e rendeletben, illetve más hatályos jogszabályokban 
előírt igazolások, nyilatkozatok megadását megtagadja, vagy azokat felhívásra a 
megadott határidőig nem csatolja, illetőleg a környezettanulmány elkészítéséhez 
nem járul hozzá, vagy azt nem segíti a Ket 31.§ (1), (2) bekezdés szerinti eljárásnak 
van helye. 

 
4.§ 

 
(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag minden hónap 5-ig, nem rendszeres 

ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedéséről számított 15 napon belül a 
helyi Takarékszövetkezet pénztárában történik. Az ügyfél kérelmére az ellátás 
folyósítása átutalással történik. A házipénztárból történő, döntést követő azonnali 
kifizetés, létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy 
esetében lehetséges. 

(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó 
jövedelmét a kérelmező igazolja.  

 
5.§ 

 
(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott 

életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé 
teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni, amely tartalmazza: 
a) kérelmező alapvető személyazonosító adatait,  
b) kérelmező állampolgárságát, bevándorolt, vagy menekült jogállását, 
c) kérelmező belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, tartózkodási jogcímét, 
d) kérelmező tartására köteles személy(ek) alapvető személyazonosító adatait, 
e) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi, vagyoni adatokat, 
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f) lakásfenntartási támogatási eljárásnál a lakás nagyságára, komfortfokozatára, 
minőségére, közműellátottságára vonatkozó adatokat. 

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a 
Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven 
belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 

 
6.§ 

 
(1) A lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális 

segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészben, vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító 
határozatban rendelkezni kell. 

(2) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 
természetbeni ellátás formájában, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére 
kell megállapítani és folyósítani akkor, ha a rendszeres szociális segélyben vagy a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő családjában, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él. 

(3) A természetben nyújtott ellátás összege védelembe vett gyermekenként a rendszeres 
szociális segély vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapított 
összegének 20 %-a, de összesen a 60 %-t nem haladhatja meg. 

(4) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapítása iránt benyújtott kérelemben a kérelmező köteles nyilatkozni arról, 
hogy a családjában van-e a (2) bekezdés szerinti védelembe vett gyermek. 

(5) A rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 
természetbeni szociális ellátás formájában egy tanévre kell megállapítani, akkor, ha a 
(2) bekezdés szerinti védelembe vett gyermek tanköteles.  

(6) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
természetbeni juttatás formájában történő biztosítására a gyermeket ellátó 
intézmény vezetője, a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője tehet javaslatot (írásban), illetve a segélyezett maga 
is kezdeményezheti. 

(7) A természetbeni ellátást a javaslat (kérelem) beérkezését követő hó 1. napjától kell 
megállapítani és annak összegét utólag minden hó 5. napjáig az érintett intézmények 
részére kell folyósítani. 

 
7.§ 

 
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján 
vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel 
is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 
63/2006.(III.27.) Korm.r.1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék. 
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8.§ 
 

(1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét kizárja.  

 
II. Fejezet 

 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 
9.§ 

 
(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-

testülete (átruházott hatáskörben a polgármester, illetve az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság), valamint a jegyző, az Sztv-ben, illetve a helyi rendeletében meghatározott 
feltételek szerint: 
a) foglalkoztatás helyettesítő támogatást, 
b) rendszeres szociális segélyt, 
c) lakásfenntartási támogatást. 
d) az Sztv.43/B.§ (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat (annak a hozzátartozónak, aki 

18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi), 
e) átmeneti segélyt, 
f) temetési segélyt, 
g) szemétszállítási díjtámogatást  
állapít meg. 

(2) A fenti ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal 
ismételten vizsgálni kell. 

 
Aktív korúak ellátása 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
 

10.§ 
 

(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására az Sztv.25.§ (3) bekezdés 
aa) pontja alapján a jegyző jogosult. 

(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása, megszüntetése, összegének 
meghatározása során az Sztv rendelkezései, valamint e rendeletben meghatározottak 
szerint kell eljárni. 
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Rendszeres szociális segély 
 

11.§ 
 

(1) A rendszeres szociális segély megállapítására az Sztv.25.§ (3) bekezdés ab) pontja 
alapján a jegyző jogosult. 

(2) A szociális segély megállapítása, megszüntetése, összegének meghatározása során az 
Sztv rendelkezései, valamint e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni. 

 
Az együttműködés eljárási szabályai 

 
12.§ 

 
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az 

önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles. Az együttműködési 
kötelezettség kiterjed: 
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vételre, 
b) beilleszkedést segítő programról való írásbeli megállapodás megkötésére és 
c) a programban foglaltak teljesítésére. 

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv: Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat. 

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú ellátásra jogosult személy 
köteles: 
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt 
szervnél nyilvántartásba vétel céljából (kivéve az RSZS-re egészségkárosodott 
jogcímen jogosultak),  

b) együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő 
program elkészítésében 

c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a megállapodást megkötni 
d) köteles a folyamatos kapcsolattartásra az együttműködésre kijelölt szervnél, és a 

megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél 
megjelenni (legalább 3 havonta) 

(4) A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat a rendszeres szociális 
segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: 
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló 

határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén 
megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személyt a jogerős határozat alapján – a szervnél történő megjelenésekor – 
nyilvántartásba veszi. 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést 
segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az 
együttműködés eljárási szabályairól, 

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez 
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igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő 
személlyel írásban megállapodást köt, 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel 
és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a 
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását. A személyes találkozásokra 
szóló értesítést úgy kell megküldeni, hogy az a találkozást megelőzően 8 nappal 
korábban kézbesítésre kerüljön. 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy bevonásával – módosítja a programot.  

f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 

g) a (4) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a 
jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, 

h) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására 
jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi 
kötelezettségének eleget tesz-e, 

i) az előírt határidők be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban 
felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására 
jogosult személyt a mulasztás okának igazolására, 

j) elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket a határidő betartásának – a 
kérelmezőnek fel nem róható – mulasztására betegségre való hivatkozás esetén 
csak a háziorvos, illetve kezelő szakorvos által kiállított igazolás, egyéb esetben 
(pl. más szervhez való idézés, stb.) az alapul szolgáló ok hitelt érdemlően történő 
bizonyítása fogadható el a mulasztást követő 3 munkanapon belül. 

k) az igazolási kérelem elutasítását követő 3 napon belül a mulasztásról írásban 
értesíti a jegyzőt. 

 
Beilleszkedést segítő program 

 
13.§ 

 
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy 

szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a beilleszkedést segítő 
program a következőkre terjed ki: 
a) a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való 

kapcsolattartásra, 
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy 

az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre 
történő felkészülést segítő programban való részvételre, 

c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 

(2) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei az ellátásra jogosult személy szociális 
és mentális helyzetétől függően: 
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a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés (a motiváció- és 
készségfejlesztés, egyén tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, 
álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe 
eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztés, 
mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés) 

b) társadalmi integráció erősítése (egészségügyi-szociális-mentális állapotot javító, 
reszocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, pszichológiai 
megerősítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás) 

c) más ellátásba juttatás segítése (nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési 
ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, 
információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci kapcsolódásokról) 

 
A jegyző kötelezettségei 

 
14.§ 

 
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az 

egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító 
határozatot megküldi a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

(2) Tájékoztatja a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot az aktív 
korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről, a rendszeres szociális segély 
jogosultsági feltételeinek megszűnéséről.  

 
Az együttműködési kötelezettség megszegése 

 
15.§ 

 
(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: 

a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rögzített határidő 
elmulasztása, 

b) megjelenési kötelezettség elmulasztása, 
c) képzésen való részvétel elmulasztása, 
d) előírt programban való részvétel elmulasztása. 

 
Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei 

 
16.§ 

 
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama 
alatt együttműködési kötelezettségeit neki felróhatóan az együttműködésre kijelölt szervnél 
két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg 
kell szüntetni. 
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17.§ 
 

(1) A képviselő-testület az Sztv.33.§ (7) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az 
aktív korúak ellátására való jogosultság (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
rendszeres szociális segély) megállapítására vonatkozóan további feltételeket ír elő. 

(2) Az aktív korúak ellátását kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy 
lakókörnyezetének, kertjének rendben tartásáról az alábbiak szerint köteles 
gondoskodni: 
a) Az általa lakott vagy bérelt ingatlan udvarán, valamint lakásában egy-egy db 

szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata. 
b) A lakáshoz tartozó elő és hátsó kert, udvar rendben tartása, különös tekintettel az 

esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására. 
c) A lerakott anyagok – különösen építési, növényi – az udvaron jó elkülönülve 

kerüljenek elhelyezésre. 
d) Az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, a szükséges 

növényvédelmi védekezési feladatok időben történő végzése, amennyiben a kert 
nem áll művelés alatt, a terület rendszeres kaszálása, gyommentesítése oly 
módon, hogy a területen ne legyen gyomnövényzet termést hozó példánya. 

e) Az ingatlan parlagfű mentesítése. 
f) Az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a 

tisztántartása, téli időszakban a hó és síkosság mentesítése, a járda melletti 
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, szemét és 
gyommentesítése. 

g) Az utcai vízelvezető árok szükségszerinti karbantartása, takarítása. 
h) Amennyiben az ingatlan nincs körbekerítve, az állatok zárt helyen, állattartásra 

szolgáló épületben történő tartása. 
i) Az állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése, az 

állati alom szükségszerű elszállítása, vagy annak termőföldbe történő 
bedolgozása. 

j) A benti illemhely hiányában árnyékszék megléte. 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

18.§ 
 

(1) A lakásfenntartási támogatás megállapítására az Sztv. 25.§ ac) pontja alapján a jegyző 
jogosult.  

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése, összegének 
meghatározása során az Sztv. rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
Ápolási díj  

 
19.§ 

 
(1) A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. 

életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre 



10 

 

számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 200 %-át. 

(2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 4. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása 
iránti kérelemhez csatolni kell az Sztv. 43.§-ában és a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 
25.§-ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt. 

(3) Az ápolási díj havi összege az Sztv-ben kötelezően előírt összeg. 
(4) E rendelet alapján adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos 

hatáskört az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolja. 
 

Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
 

20.§ 
 

(1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres 
étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában nem működik közre.  

(2) A házi segítségnyújtást végző gondozó az ápolást végző személy kötelezettségének 
teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a 
háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának 
esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, 
hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzi. 

 
Átmeneti segély  

 
21.§ 

 
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 
 

22.§ 
 

(1) Átmeneti segélyben az a személy részesíthető: 
a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét nem haladja meg, 
b) egyedül élő esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 
(2) Az átmeneti segély – rászorultsághoz igazodva – 5.000 -20.000 Ft-ig terjedhet. Egy 

naptári éven belül ugyanaz a család legfeljebb két alkalommal részesülhet átmeneti 
segélyben. 

(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással 
járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb.) hivatalból vagy kérelemre 
évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. 
Ebben az esetben az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül 
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megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését 
követően.  

 
23.§ 

 
(1) Az átmeneti segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell 

készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset 
megítélése során a kérelmező a lakhatási körülményeinek részletes ismerete 
szükséges. 

(2) Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali 
segítséget – a segély, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján 
kiutalható. 

(3) Az átmeneti segély iránti kérelmet a polgármesteri hivatalba lehet benyújtani. Az 
átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság gyakorolja. 

 
Temetési segély 

 
24.§ 

 
(1) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete temetési segélyt nyújt 

annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik, 
a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, 

illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és akinek a családjában a saját és a 
vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított egy főre 
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át, és aki nem részesült a 
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.tv. alapján temetési hozzájárulásban. 

(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb 
temetés költségének 10 %-ánál és elérheti annak 100 %-át. A helyben szokásos 
legolcsóbb temetés 140.000 Ft. 

 
25.§ 

 
(1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon 

belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél. 
(2) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell e rendelet 3.§-ában 

meghatározottakon kívül: 
a) halotti anyakönyvi kivonatot, 
b) a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja 

nevére kiállított számlák eredeti példányát. 
(3) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört az Egészségügyi, Szociális 

Bizottság gyakorolja. 
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26.§ 
 

(1) Az önkormányzat alanyi jogon 15.000 Ft temetési segélyben részesíti a Berzence 
Nagyközségben állandó bejelentett lakással rendelkező eltemettetőt, függetlenül 
attól, hogy az eltemetésre köteles volt, avagy sem. 

(2) Az alanyi jogon járó temetési segély megállapítására átruházott hatáskörben a 
polgármester jogosult. 

 
Szemétszállítási díjtámogatás 

 
27.§ 

 
(1) A szemétszállítás díjának részbeni megtérítését kérheti az olyan 1-2 személyből álló 

háztartásban élő ingatlantulajdonos, bérlő, használó, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem az alábbi kategóriák valamelyikének megfelel. 

 
 

1 főre jutó havi jövedelmi 
kategóriák 

Szemétszállítási díj megtérítésének 
mértéke 

0 – 57000 Ft 50 % 

57001 Ft – 71250 Ft 40 % 

71251 Ft – 85500 Ft 30 % 

 
(2) A támogatás kérelemre adható. A kérelem benyújtásának határideje 2013. első 

félévére vonatkozóan július 22-e, a második félévre vonatkozóan 2014. január 22-e. A 
kérelemhez mellékelni kell az Sztv.4.§-ban meghatározottak szerinti jövedelem-, 
illetve vagyonigazolást. Továbbá nyilatkozni kell, hogy az ingatlanban életvitelszerűen 
tartózkodik.  

(3) A kérelmeket a benyújtás határidejének lejártát követő 15 napon belül az 
egészségügyi és szociális bizottság bírálja el. Támogatás csak annak adható, aki 
igazolja a kérelem benyújtásakor, hogy a szolgáltatónak megfizette a szemétszállítás 
díját a kérelemben szereplő időszakra. A támogatás kifizetése a döntést követő 8 
napon belül történik. 

(4) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiköti, hogy egy ingatlan 
esetében, egy ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó részesülhet szemétszállítási díj 
kedvezményben. 
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III. Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Köztemetés 
 

28.§ 
 

(1) A polgármester az Sztv.48.§ (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik a település 
közigazgatási területén elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről és a 
köztemetés költségeinek megfizetése iránti igénylésről, ha nincs vagy nem lelhető fel 
az eltemettetésre köteles személy, vagy e személy az eltemettetésről nem 
gondoskodik. 

(2) A köztemetés költsége, a településen történő elhalálozás esetében nem haladhatja 
meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét, azaz a 140.000 Ft-ot.  

(3) Ha a közköltségen eltemetett elhunyt utolsó lakóhelye a településen volt, a 
köztemetés költségének megtérítése iránt a polgármester az Sztv.48.§ (3) bekezdése 
szerint intézkedik. 

(4) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés költségeinek 
megtérítésére részletfizetési kedvezmény adható. A részletfizetést az engedélyező 
határozat meghozatalát követő 3 hónap múlva kell megkezdeni. 

(5) A polgármester a köztemetés összegét méltányosságból elengedheti, illetve 
csökkentheti, annak az eltemettetésre köteles személynek, aki kiskorú eltartásáról 
gondoskodik és családjában az egy főre számított havi jövedelem összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 

 
Közgyógyellátás  

 
29.§ 

 
(1) Méltányosságból, kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is 

megállapítható a közgyógyellátásra jogosultsága, aki szociálisan rászorult, és 
gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem 
képes viselni, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő 
esetén 200 %-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9. számú 
melléklet szerinti formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. A 
kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35.§-ban előírt 
igazolásokat, nyilatkozatokat. 

(3) Az Sztv. 50.§ (4) bekezdése szerint a méltányossági közgyógyellátásra való 
jogosultságról a jegyző dönt. 
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IV. Fejezet 
 

Szociális szolgáltatások 
 

Az egyes szociális szolgáltatások szabályai 
 

30.§ 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások keretében az önkormányzat 
biztosítja a rászorultak számára 
a) az étkeztetést, 
b) a házi segítségnyújtást, 
c) a családsegítést. 

(2) Házi segítségnyújtás igénybevétele esetében a bekerülés feltétele a gondozási 
szükséglet megléte . 
Házi segítségnyújtás: a gondozási szükséglet legfeljebb napi 4 óra. Kivételes esetben 
vagy átmeneti jelleggel legfeljebb 3 hónapig. Ha a gondozás 3 hónapon túl is indokolt, 
kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. Vizsgálatáról – külön 
jogszabályban meghatározott – szakértői bizottság gondoskodik. 
A települési önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkező, házi 
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. 

(3) Az önkormányzat térítésmentes szolgáltatásként biztosítja az Sztv.115/A.§-a alapján a 
szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést. 

(4) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat: 
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) étkezés és házi segítségnyújtás esetén, akinek a családja jövedelemmel nem 

rendelkezik. 
 

Étkeztetés 
 

31.§ 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkeztetéséről 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) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, 
aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az 
étkezéséről más módon gondoskodni. 

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz 
lehet benyújtani. 

(4) Az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt. 
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Házi segítségnyújtás 

 
32.§ 

 
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátást. 

(2) Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
(3) Házi segítségnyújtás igénybevétele előtt – külön jogszabályban meghatározottak 

szerint – vizsgálni kell a gondozási szükségletet, amelyről az intézményvezető 
igazolást állít ki. 

(4) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási 
szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a 
gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az 
intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének 
lehetőségéről. 

(5) A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi 
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. 

(6) A házi segítségnyújtás keretében Berzence Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Sztv-ben meghatározott ellátásokat Csurgó Központú Szociális és 
Gyermekjóléti Társuláson keresztül biztosítja. Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező 
lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz kell benyújtani. Az ellátás iránti 
kérelemről a Városi Szociális Intézmény vezetője dönt. 

(7) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Gondozási Központ 
intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv.93.§-94/A.§ rendelkezéseinek 
megfelelően történik. 

 
Családsegítés 

 
33.§ 

 
(1) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítés keretében 

segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy 
egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából. 

(2) A családsegítés keretében Berzence Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Sztv-ben meghatározott ellátásokat a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 
intézménye a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján 
biztosítja. 
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(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a lakóhelye szerinti települési 
önkormányzathoz kell benyújtania. 

(4) Az ellátás iránti kérelemről a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője dönt. 

 
V. Fejezet 

 
A fizetendő személyi térítési díj és csökkenésének,  

elengedésének esetei, módjai 
 

34.§ 
 

(1) Ha az Sztv másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
személyi térítési díjat kell fizetni. 

(2) Személyi térítési díjat fizet: 
a) az ellátást igénybevevő jogosult,  
b) szülő felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott 

gyermeke, 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. 

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a, c)-e) pont alattiak, a 

továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) köteles megfizetni (az a)-
e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) 

(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat: 
a) aki jövedelemmel rendelkezik, 
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel 

(119/C.§) nem rendelkezik 
(4) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és 

változtatható meg, kivéve, ha az ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás 
esetében a családja jövedelme 
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díjfizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni, 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó 

mértékben növekedett. 
 

35.§ 
 

(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 
a) a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét, 
b) étkeztetés esetében az Szt.119/C.§ (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban 

meghatározott jövedelmet, 
c) kiskorú igénybe vevő esetén –a b) pont szerinti kivétellel – a vele közös 

háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe 
venni. 
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(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem 25 %-át 
az étkeztetés esetében. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás szociális étkeztetés térítési díját a képviselő-
testület évente kétszer állapíthatja meg. A térítési díjakat e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
(5) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény 

vezetőjétől lehet kérni. 
(6) A polgármester a szociális étkező részére a személyi térítési díj 20 %-áig terjedő 

térítési díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az 
igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így ha  
a) elemi kárt szenvedett, 
b) bűncselekménnyel (pl. lopással, vagy rablással) jelentősen megkárosították, 
c) lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, 
d) egészségében állapotrosszabbodás következett be, 
e) családi körülményeiben olyan változás állt be (pl.tartósan beteg vagy fogyatékos 

hozzátartozó, haláleset), amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes 
összegét átmenetileg nem tudja megfizetni, 

f) havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelmének 25 %-át. 
(7) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható 

 
A személyi térítési díjak megfizetése  

 
36.§ 

 
(1) A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni. 
(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő 

befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993.(II.27.) Korm.rendelet 5.§ (4) bekezdése szerint korrigálni kell. 

(3) Az alapszolgáltatások igénybevételének szüneteltetését, a szüneteltetés első napját 
megelőző két munkanappal korábban írásban kell bejelenteni a szolgáltatást biztosító 
intézmény vezetőjénél. 

 
Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között  

kötendő megállapodás 
 

37.§ 
 

(1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást 
köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A 
megállapodásban ki kell térni az Sztv.94/B. és 94/D.§-ában foglaltakon túl az 
alábbiakra is: 
a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, 
b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára, 
c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára, 
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d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl.betegség, kórházi ápolás, elutazás) az 
előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira, 

e) az ellátás megkezdésének időpontjára, 
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetés, 
g) a döntések elleni jogorvoslatok módjára. 

 
Az ellátás megszűnése 

 
38.§ 

 
(1) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 

a) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve ha ingyenes ellátásban 
kell részesíteni, 

b) a szolgáltatást 2 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c) elhalálozik, 
d) kéri az ellátást megszüntetését. 

(2) Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás 
megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt. 

 
VI. Fejezet 

 
Szociálpolitikai Kerekasztal 

 
39.§ 

 
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szociális ellátó rendszer 
irányítására, a szolgáltatástervezési koncepció összeállítására, módosítására, az ebben 
meghatározott feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése Szociálpolitikai Kerekasztalt 
hoz létre. 
A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a polgármester, tagjai: az alpolgármester, az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, a jegyző, a szociálpolitikai ügyintéző, a családgondozó, a 
védőnő, az I-es és II-es számú háziorvosi szolgálat háziorvosai, a fogorvos, a településen 
működő Szeretet Szociális Otthon igazgatója. 
A Szociális Kerekasztal működési rendjét maga határozza meg azzal, hogy évente legalább 
egy alkalommal ülést kell tartania. 
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VII. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti „A pénzben 
és természetben nyújtott szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó 
alapszolgáltatásokról” szóló 5/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Berzence, 2013. június 13. 
 
 
 
 Kovács Zoltán       Cseh István 
 polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás  
intézményi térítési díja 

 
 

Szociális étkeztetés 
 

- Fizetendő térítési díj:     480 Ft/nap 
 

 
 

 
 


