
Kisbárkány  Község   Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2/2015.  (II.20.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 

szabályairól 

 

Kisbárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 

26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének  g) pontjában és 134/E. §-ban, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 18. §. (2) 

bekezdésében, a 131. §. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

feladatkörében eljárva, a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális 

ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

 

(1) A rendelet célja - a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró 

képességének figyelembe vételével - a gyermekeket nevelő családok szociális 

biztonságának megőrzése, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez 

támogatás nyújtása, az időskorúak megsegítése, az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése, a krízishelyzetek kezelése. 

 

(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család 

támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási 

formákat, amelyek a család szerepét erősítik. 

 

(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni 

kell az egyéni felelősség elvét. 

 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya  kiterjed Kisbárkány Község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakcímmel rendelkező állampolgárokra.  

 

(2) Az e rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) 48. §-ában (köztemetés) meghatározott szociális 

hatáskörök gyakorlását  a polgármesterre ruházza át. 

 

 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § 

 

 E rendelet alkalmazásában  

(1) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülélő, a háztartás, 

a keresőtevékenység fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó rendelkezései az 

irányadók; 



(2) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése 

szerinti kiskorú; 

(3) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak, 

tartós élelmiszer biztosításával,  szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget; 

(4) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, 

szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; 

 

 

4. Ellátások formái 

4.§ 

 

(1) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - 

   a) települési támogatás 

      ab) lakásfenntartási támogatás; 

b) krízis helyzet kezelése 

ba) rendkívüli települési támogatás 

d) természetbeni támogatás 

da) házi segítségnyújtás, 

db) szociális étkeztetés 

 

(továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható. 

 

5. Eljárási rendelkezések 

5. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket Lucfalvai Közös 

Önkormányzati Hivatal Kisbárkányi ügyfélszolgálatán  ( a továbbiakban Hivatal) - az erre 

rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben – 

hivatalból is indítható. 

 

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt 

támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni 

és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles 

továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő 

beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. 

 

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem 

számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

(4) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, 

az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy 

teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a  Hivatalnál, az önkormányzat 

intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. 

 

 

 

6. § 

 

(1) Az e rendeletben foglalt   szociális ellátások  elbírálása  során az igénylők szociális, vagyoni 

körülményeinek feltárása érdekében környezettanulmányt lehet készíteni. 



 

(2) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, 

javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és 

vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló 

nyilatkozatuk alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez 

szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat  a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró 

hatóságnak átadni. 

7. § 

 

(1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az 

irányadók. 

 

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző. 

 

8. § 

 

 (3) A lakásfenntartási támogatás kezdő időpontja a benyújtás hónapjának első napja. 

 

(4) A lakásfenntartási támogatás  tárgyévre  kerülhet megállapításra. 

     

(5) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

 

(6) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a 

korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben 

az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell 

megállapítani. 

9. § 

 

(1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági folyószámlára 

utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társaságokhoz, 

intézményekhez történő utalással adhatóak. 

 

(2) A lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. 

 

 

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével 

nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, 

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő 

pénzegyenérték megfizetésére. 

 

(4) Az Szt. 17.§ (5) bekezdés szerinti - méltányossági jogkörben - hozott döntés ellen 

fellebbezésnek nincs helye. 

II. fejezet 

Települési támogatások 

 Lakásfenntartási támogatás 

10. § 

 



(1) Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó  nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250 %-

át.  

 

(2) A támogatás  természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartási költségek 

viseléséhez állapítható meg. 

 

(3) Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő készülék 

működik, a lakásfenntartási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell 

biztosítani. 

 

(4) A támogatás havi összege  3.000.-  

 

(5) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(6) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal 

megosztott lakás lakrészeit. 

III. fejezet 

Krízis helyzet kezelése 

1. Rendkívüli települési támogatás 

11. § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesül az, aki  létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzd.  

(2) Rendkívüli élethelyzetben lévőnek kell tekinteni azt a családot vagy személyt, akinek 

családjában  alkalmanként jelentkező többletkiadást, különösen betegség, baleset, 

elemi kár, gyermekek tankönyv- tanszerellátásának beszerzése különösen közép- és 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, intézményi térítési díjak kifizetése 

miatt olyan nagymértékű kiadás  keletkezik, mely veszélyezteti a család létfenntartását, 

és az egy főre jutó havi jövedelme egyedülálló esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 150%-át, családjában pedig az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 130%-át nem haladja meg. 

(3) Akinek a családjában haláleset történt, a temetési költségek viseléséhez 

jövedelemvizsgálat nélkül támogatásra jogosult.   

(4) Amennyiben az önkormányzati segély haláleset miatt kerül megállapításra, annak 

összege 10.000.- Ft. 

(5) Haláleset miatti kérelem esetén csatolni kell a kérelmező részére kiállított temetési 

számlát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 

(6)  Haláleset miatti kérelmet  a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet  

       benyújtani. 

(7) A települési segély pénzbeli segély formájában kerül megállapításra, évente maximum 

4 alkalommal,  melynek tárgyévi összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegét.  

(8) A rendkívüli élethelyzet igazolására keresőképtelenséget alátámasztó orvosi, vagy 

kórházi igazolás, gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolás szükséges. 

 (9) A települési támogatást az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani 

. 



    (10)Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet rendkívüli települési     

           támogatásban az a személy akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem   

           meghaladja az (2-3 ) bekezdésben előírt jövedelemhatárt. 

 

 

IV. fejezet 

Természetbeni juttatások  

12.  §  

1. Házi segítségnyújtás 

 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében a házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt 

ahhoz, hogy  

a) saját környezetében, 

b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen.  

 

(3) Az alapellátást – térítésmentesen – az önkormányzat a Bátonyterenyei Kistérségi 

Többcélú Társulás keretein belül  biztosítja.  

13.§ 

2. Szociális étkeztetés 

 

(1) Az étkeztetést  azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkezésével  kell 

biztosítani, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdés szerint rászorult az a személy, aki  

a) 60 életévét betöltötte, vagy 

b)  aktív korú személy, aki munkaképességét 50%-ban elvesztette,vagy 
c)   fogyatékosságban,  pszichiátriai betegségben szendved,vagy 

d)  szenvedélybetegségben szenved, vagy 

e)  hajléktalan. 

 

(3) Az ellátás módja lehet 

a) az étel elvitele, 

b) étkezés házhoz szállítása házi segítségnyújtás keretében, 

 

(4)A térítési díj mértékét a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében állapítja meg.  

 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

14. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 

 

 

(2) Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás annak a 

személynek, akinek  az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 38. § (1)  bekezdésében 

foglaltak alapján megállapított lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága fennáll. 



 

 

(3)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbárkány  Község     

    Önkormányzat Képviselő-testületének a szociálisigazgatásról és  ellátásokról  szóló  

    5/2009.(IV.20.)  önkormányzati rendelete.  

 

 

 

                       Edőcs László                                           Demjénné Mustos Beatrix 

                         polgármester                                                            jegyző 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Kisbárkány, 2015. február 20. 

 

                                                                                               Demjénné Mustos Beatrix 

                                                                                                           jegyző  


