
Úrhida Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

…../2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

Úrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdés, 
25. §. (3) bekezdés a) és b) pont, 32. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (2) 
bekezdés, 37. § (1) bekezdés, 38. §. (9) bekezdés, 43/B § (1) bekezdés, 45. § (1) és (2) 
bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 50. § (3) bekezdés, 62.§ (2), 92. § (1)-(2) bekezdés, 132. § (4) 
bekezdés a) és b) pont, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 28/B § (3) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:     

I. Fejezet  

Általános rendelkezések   

A rendelet célja  

1. § E rendelet célja, hogy Úrhida községben az egyének, a családok és a közösségek szociális 
biztonságának és működőképességének feltételrendszerét meghatározza. Ennek során 
egyrészt szabályozza az állam által biztosított egyes ellátások eljárási rendjét, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) 
nevesített pénzbeli, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének 
részletes helyi feltételeit rögzíti.   

Hatásköri és eljárási rendelkezések 

2. § Az igénylésére vonatkozó kérelmeket Úrhida-Sárkeszi Községek Körjegyzőségéhez 
(továbbiakban: körjegyzőség) 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. címezve kell benyújtani.  
 
3. § (1) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles a saját, illetőleg a vele egy 
háztartásban élők vagyoni, jövedelmi helyzetéről nyilatkozni, valamint az elbíráláshoz 
szükséges egyéb adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani.  

(2) A havi rendszeres jövedelmet az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:  

a) a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről kiállított munkáltató 
igazolással,   

b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó pénzintézeti folyószámla-
kivonattal,  

c) egyedülálló és kiskorú gyermekét nevelő szülő esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónapra vonatkozó, gyermektartást, illetve árvaellátást igazoló irattal,  

d) álláskeresési támogatás havi összegét az azt megállapító határozattal 
e) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem 

        benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel.  



(3)  Egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát kell 
elfogadni.  

 (4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és közeli 
hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az 
erre vonatkozó - e rendeletben előírt tartalmú - igazolásokat becsatolni, illetve ennek 
hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.  

(5) A saját háztartáson belüli eltartást a nappali tagozaton tanuló tanulmányokat folytató 
gyermek esetében iskolalátogatási igazolással kell igazolni. 

(6) Elvált szülőknél a saját háztartásban tartást kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős 
ítélet bemutatásával, külön élő szülők esetében büntetőjogi felelősség mellett tett 
nyilatkozattal, továbbá a népesség-nyilvántartás adatainak felhasználásával kell igazolni.  

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat  
nyilvántartásaiban fellelhetőek.  
 
(8) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának 
szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 
 
4. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §-ában foglaltakat kell 
alkalmazni. 

 
(2) A rendeletben meghatározott ellátásokra való jogosultság megállapítása a Szociális-, 
Népjóléti és Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 
(3) A polgármester dönt: 

a) temetési és hamvasztási támogatásról (Sztv. 46. §) 
b) a köztemetésről (Sztv. 48. §.) 

 
 (4) A jegyző dönt: 

a) az időskorúak járadékáról (Sztv 32/B. §) 
b) az aktív korúak ellátásáról  (Sztv. 33. §.)  
c) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról (Sztv. 54. §.) 
d) az ápolási díjról (Sztv. 40. §.) 
e) a közgyógyellátásról (Sztv. 49. §) 
 

    
5. § (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint 
környezettanulmány alapján köteles meghozni.  
 



A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 

6.  § (1) Az Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett 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 amelyben ismételten szociális 
gondoskodásra szorulna. 

 
 (2) A szociális ellátás visszatérítésének határozatban történő elrendelése esetén a Szociális-, 
Népjóléti és Oktatási Bizottság a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértékét és a kamat 
összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet. Az 
erre vonatkozó kérelmet az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet 
benyújtani. 
 
(3) A kérelmező a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Úrhida Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fellebbezéssel élhet.  
 
 

                                                                       II. Fejezet 

      SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK  

Időskorúak járadéka 
 
 

 7. § Az Sztv. 32/B-E. §-ában szabályozott időskorúak járadéka iránti kérelmek elbírálása a 
jegyző hatáskörébe tartozik. 

Aktív korúak ellátása  

8.  § (1) Az  az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság     
kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben ( Gyvt. 41. § (3) bek) nem tudják 
biztosítani 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 

9. § (1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az 
együttműködés intézményi feltételeiről a Székesfehérvári Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ – a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv – útján 
gondoskodik. 

(2)  Az önkormányzat a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja 



- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint 
- az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. 

 
(3) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre kijelölt 
szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát. 
 
(4) Az együttműködésre kijelölt szerv számára az önkormányzat a rendszeres szociális segély 
megítéléséről szóló határozatot a határozat kiadásától számított 15 napon belül megküldi. 
 
(5) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy az Önkormányzat által megküldött, 
rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (2) bekezdésben meghatározott 
határidőre nyilvántartásba vetette-e magát. 
 
(6) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az 
együttműködésre kijelölt szerv a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő 15 
napon belül írásban felszólítja a segélyezetett a nyilvántartásba vételi kötelezettsége 
teljesítésére, illetve vizsgálja a határidő mulasztás okát. 
 
(7) Ha a segélyezett az (5) bekezdésében meghatározott kötelezettségének a felszólítás 
kézhezvételétől számított újabb 15 napon belül nem tesz eleget, az együttműködésre kijelölt 
szerv tájékoztatja az önkormányzatot arról, hogy a segélyezett az együttműködési 
kötelezettségének nem tett eleget. 
 
 (8)      Az együttműködésre kijelölt szerv  

- a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi, 
- tájékoztatja a beilleszkedést segítő programok típusairól, kidolgozza az egyéni 

élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról írásbeli 
megállapodást köt a segélyben részesülő személlyel. 

- folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 
havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést 
elősegítő programban foglaltak betartását, 

- az Szt 37/D. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerinti esetben kapcsolatot tart a 
munkaügyi központtal, 

- legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy 
bevonásával – módosítja a programot. 

 
(9) Az együttműködésre kijelölt szerv 

- jelzi a körjegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget, 

- megküldi a körjegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló 
értékelését, ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról. 

 
10. § (1) A beilleszkedést segítő programok típusai 

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és munkába állást segítő 
szervezetekkel (álláskeresők klubja), 

 b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel, 
 c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel, 
  - az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó: 



   - egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és 
   - csoportos foglalkozások, 

- a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató 
előadásokon (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.), 
- alapvető személyi higiénia kialakítása, 
- segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartása, 

d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére, 

 e) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,  
 f) munkalehetőség felajánlása, 

g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az 
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés, 
e) munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres 
érdeklődés, jelentkezés. 
 

11.  §  (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 központok képzéseiről stb. 
 
(2) Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó 
beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes 
alkalmazása éri el a kívánt eredményt. 
 
(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell: 

- program tartalmát,  
- 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),  

- azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem 
teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik. 

 
12.  §  (1) A segélyezett 

a) megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha 
- 8. § (6) bekezdésben meghatározott eset áll fenn, illetve nem közreműködik a 

8. § (7) bekezdésben meghatározott a közreműködésével ellátható feladatok 
végrehajtásában, 

- a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban 
meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti; 

b) súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettségét, a felajánlott és megfelelő 
munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha a közfoglalkoztatást a munkáltató 
rendkívüli felmondással szüntette meg. 

 



 (2) A rendszeres szociális segély megállapítására, szüneteltetésére, megszüntetésére 
vonatkozó közigazgatási határozatokat – az együttműködésre kötelezhető személyi kör 
megállapíthatósága érdekében – jogerőre emelkedésüket követően 5 napon belül az 
Önkormányzat az együttműködésre kijelölt szervnek továbbítja. 
 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

13.  § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - 
a 8. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.  

(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és 
annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát köteles folyamatosan tisztán 
tartani és a következőket teljesíteni:  

a) ne legyen a felsorolt ingatlanokon szemét, hulladék, építési törmelék, autóroncs, 
gumiabroncs, kidobott háztartási gép. 

b) a felsorolt ingatlanokon, ingatlanrészeken rendszeresen le kell nyírni a füvet, azokat 
gyomlálni, gondozni kell, a gazt, bozótot, az ingatlanról a szomszédos ingatlanra 
kihajló ágakat le kell vágni, a parlagfüvet el kell távolítani. 

c) az ingatlan előtti árkot folyamatosan tisztán kell tartani, a benne felgyülemlett 
hordalékot el kell távolítani.  

 (3) A körjegyzőség ügyintézője helyszíni szemle lefolytatásával a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultság megállapítását megelőzően meggyőződik a (2) bekezdésben 
foglalt feltételek meglétéről, majd 6 havonta ellenőrzi a feltételek folyamatos fennállását, 
melyről jegyzőkönyvet vesz fel, és a tapasztalt állapotot képfelvétellel rögzíti.  

 (4) Amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az 
ellátás jogosultja a (2) bekezdésben meghatározott egyéb feltételeket az előirt határidőben 
nem teljesíti, a támogatás nem állapítható meg, illetve már megállapított támogatás esetén  
következő hónap 1. napjától a támogatást meg kell szüntetni. A megszüntetett ellátás ismétel 
kérelemre az egyéb feltételek teljesítése esetén állapítható meg. 

(5) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege.  

14. § Az önkormányzat által biztosított foglalkoztatás keretében szükséges, a nem 
foglalkoztatott személyek alkalmazásával kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére a 
polgármester jogosult.  

15. § A nem foglalkoztatott személy köteles a részére felajánlott munkalehetőségről szóló 
értesítés kézhezvételét követően, az abban megjelölt napon munkára jelentkezni. A 
munkavégzés megkezdése előtt a szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot el kell 
végezni.  

 

 



Lakásfenntartási támogatás 

16. § (1)  Az Sztv. 38-39. §-iban meghatározott lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek 
elbírálása a Szociális-, Népjóléti és Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 
(2) A Bizottság az Sztv. 38. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakon túl helyi 
lakásfenntartási támogatást állapíthat meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 270 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
 
 (3) A 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 2009 évben 450 Ft.. A 2009. évet követően az egy négyzetméterre 
jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény - a várható 
energiaárak emelkedésére figyelemmel határozza meg. 
 
(4) Helyi támogatás esetén az elismert lakásnagyságot a Sztv. 38.§ (4) bekezdése alapján kell 
megállapítani. A lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában az alábbi költségek 
vehetők figyelembe: 
 

a) lakbér vagy albérleti díj összege a bérleti szerződés alapján  
b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, előző évi záró egyenleg szerint 
c) csatorna használati díjat 
d) villanyáram fogyasztást 
e) vízfogyasztást 
f) gázfosztást 
g) tüzelőanyagot /csatolt számla alapján/ 

 
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet egy évben 2 alkalommal március 31-ig 
és október 31-ig a körjegyzőségnél adhatják be a jogosultak. A támogatás a kérelem 
benyújtása hónapjának l. napjától jár. 
 
(6) A támogatás 1 évre szól, a támogatási kérelmet évente meg kell újítani. 
 
(7) A támogatás összege 2500 Ft/hó. 
 

Ápolási díj 

17. § (1) Ápolási díj állapítható meg méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. 
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-
át, egyedülálló esetén annak 200 %-át.  

 



Átmeneti segély 

18. § (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a 18. életévét beköltött személynek, aki a 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzd és megélhetését nem képes biztosítani. 

 
(2) Az átmeneti segélyt a Szociális-, Népjóléti és Oktatási Bizottság állapítja meg. 

 
(3) Átmeneti segély adható, ha az egy főre jutó havi családi jövedelem: 
 

• Egyedül élő nyugdíjasok és gyermeküket egyedül nevelők esetében nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át 

• Családban élők esetében nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át. 
 

(4) Rendkívüli élethelyzetbe kerül különösen az, aki és akinek egy háztartásban élő közeli 
hozzátartozója nem rendelkezik olyan, az Sztv. 4. § (1) bek. b) pontjában meghatározott 
értékű vagyonnal, amelyet értékesíthetne anélkül, hogy veszélyeztetné lakhatási és 
megélhetési feltételeit, illetve vagyona hasznosításából jövedelem nem származik és: 

 
a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, illetve 

jelentős egyszeri kiadásra kényszerül 
b) elemi kár, baleset, bűntény áldozata 
c) legfeljebb hat havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátraléka van és ezt önerőből 

kiegyenlíteni nem tudja és a hátralék megfizetése érdekében együttműködik a 
hitelezővel 

d) nyugdíj, vagy egyéb rendszeres pénzellátásának kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik. 

 
(5) Az átmeneti segélykeret terhére (költségvetési helyzettől függően) évente egy alkalommal 
– karácsonyra – a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért nőknek és férfiaknak 3.000,- Ft-
ig terjedő természetbeni támogatás adható. 
 
19. § (1) Átmeneti segély negyedévente egy alkalommal adható. Alkalmankénti összege: 
5.000,- 15.000,-  Ft, rendkívüli esetben egyéni elbírálás alapján dönt a Szociális Bizottság. Az 
egy családban élők átmeneti segélyének együttes összege egy naptári évben nem haladhatja 
meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 
 
(2) Gyógyszertámogatás címén átmeneti segélyben részesíthető az, aki közgyógyellátási 
igazolvánnyal nem rendelkezik és a háziorvos által igazolt egy-egy betegség miatt jelentkező 
gyógyszerkiadása, vagy az egyes családtagok eseti gyógyszerköltsége együttesen meghaladja 
az egy főre jutó jövedelem 10 %-át, feltéve, hogy a családban, vagy az életvitelszerűen együtt 
élő személyek viszonylatában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg: 
 

- Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
- Egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

%-át. 



(3) A támogatás összege negyedévente az igazolt gyógyszerkiadás összege, de legfeljebb az 
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 50 %-a lehet. 

 (4) Az átmeneti segély elsősorban készpénzzel történő kifizetéssel, kivételesen természetben 
biztosítható. 

Temetési segély és hamvasztási támogatás 

20. § (1) Temetési segély állapítható 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, 

- valamint az egy főre jutó jövedelem családjában az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló vagy gyermekét 
egyedül nevelő személy estében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének háromszorosát nem haladja meg. 

 
 21. § (1) A temetési segély megállapítására a polgármester jogosult. 
 
(2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a 
temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát és azt a 
kérelmező részére vissza kell szolgáltatni.  

 
(3) A temetési segély egyszeri összege: 15.000,- Ft 

 
(4) Hamvasztási támogatás egyszeri összege: 15.000,- Ft 
 
(5) Temetési segély nem adható annak, aki nem rendelkezik Úrhida területén állandó 
lakóhellyel. 

 
(6) A temetési segély elbírálását az igénylés leadásakor, kifizetését a következő két 
munkanapon     kell teljesíteni.  

III. Fejezet  

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK   

Közgyógyellátás 

18. § (1) A közgyógyellátásra az a kérelmező jogosult,  

a)     akinél a számított családi jövedelemhatár nem haladja meg a öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át és vagyonnal nem 
rendelkezik, továbbá   

 b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-át nem haladja meg.  

  



IV. Fejezet 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK    

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK  

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közös szabályai  

19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési területén biztosítja az arra rászoruló 
polgárok részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat.  

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást kérelemre lehet megállapítani.  

20. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák megszűnnek:  

- az ellátott halálával ,  
- az ellátott kérelmének visszavonásával,  
- Úrhida községben az életvitelszerű tartózkodása megszűnésével.  

(2) Az ellátást meg kell szüntetni, ha a felülvizsgálat során megállapítható, hogy az ellátott az 
ellátásra nem jogosult.  

(3) Az ellátott köteles jelezni az Önkormányzatnak, ha életében olyan változás következik be, 
amely érinti az ellátásra való jogosultságát, illetve a fizetendő térítési díjat.   

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások  

Étkeztetés 

  21. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.  

(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló 
képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud,  

a) 70. életévét betöltötte, vagy  
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek  

              ba.) egészségi állapota , vagy  
              bb.) fogyatékossága , vagy  
              bc.) pszichiátriai betegsége, vagy  
              bd.) szenvedélybetegsége vagy  
              be.)hajléktalansága  

indokolja.  

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - 
részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.  



(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.  

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes.  

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel 
nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.  

(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet 
elfogadni:  

a) a (2) bekezdés ba.) és bd.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi 
igazolást,  

b) a (2) bekezdés bb.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok 
személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását 
igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,  

c) a (2) bekezdés bc.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus 
szakorvosi szakvéleményt, 

d) (2) bekezdés be.) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi 
igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye 
hajléktalan szállás.  

(8) Az Önkormányzat az Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetést, amely legalább egyszeri meleg 
élelmezést jelent, felmelegíthető tartós élelmiszer formájában, házhoz szállítással biztosítja. 

(9) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló 
jövedelemigazolást és orvosi igazolást a Körjegyzőséghez kell benyújtani. A Szociális-, 
Népjóléti és Oktatási Bizottság dönt az étkeztetési ellátás igénybe vételéről, valamint az 
ellátás megszüntetéséről. 

(10) Étkeztetésben csak az részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem 
haladja meg.    

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 22. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást 
a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai irányításával 
biztosítja. A jogosultságot - kérelemre - az intézmény vezetője a gondozási szükséglet 
vizsgálatát követően állapítja meg.  

(2) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj mértékét a rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza.  

 23. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ útján 



biztosítja. A jogosultságot - kérelemre - az intézmény vezetője szociális rászorultság alapján 
állapítja meg.  

(2) Az intézményi térítési díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.   

Családsegítés

 24.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 64-65/A §-ában meghatározottak 
szerint, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ útján  biztosítja a 
családsegítést. A jogosultságot - kérelemre - az intézmény vezetője állapítja meg.  

(2) Az ellátás térítési díj-mentes.  

V. fejezet   

Egyéb rendelkezések 

25. § (1) A rendelet alapján megállapított ellátások folyósításáról a Körjegyzőség 
gondoskodik. 

(2) A folyamatosan folyósításra kerülő ellátásokat, a tárgyhót követő hónap 5-ig, az egyéb 
ellátásokat a határozat meghozatalától számított 15 napon belül kell folyósítani. 

26. § (1) A folyamatos ellátások jogosultja a szociális körülményeiben bekövetkezett pozitív 
változást - 15 napon belül - köteles bejelenteni a Körjegyzőségnél. 

(2) A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén - az ellátásban részesülő - a jogtalanul 
felvett ellátást 30 napon belül köteles visszafizetni. 

Záró rendelkezések  

27. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. 
szeptember 1. után indult ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-
testületének A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (IV.23.) 
számú rendelete, és azt módosító 9A/2009. (VIII.13.), ……4/2011. (II.17.) rendelete hatályát 
veszti. 

    

                Bognár József                   Boda Zsuzsanna 
                  polgármester                                                               körjegyző 

Záradék: 

A rendeletet Úrhida Község Önkormányzatának hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2011. 
szeptember 15-én kihirdettem.    

   Boda Zsuzsanna 
    körjegyző     
 



 
1. melléklet a …../2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
 A B 
1.  Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 100 

%-ig 
térítésmentes 

2. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 200 
%-ig 

100 Ft/óra 

3. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 300 
%-ig 

200 Ft/óra 

4. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 400 
%-ig 

300 Ft/óra 

5. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 400 
%-felett  

471 Ft/óra 

  
 
2. A házi segítségnyújtás személyes térítési díj mértékét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
 A B 
1. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 200 

%-ig 
ingyenes 

2. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 300 
%-ig 

100 Ft/óra 

3. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 400 
%-ig 

200 Ft/óra 

4. Jövedelem nyugdíj minimum (28.500 Ft/hó) 400 
%-felett  

450 Ft/óra 

 
3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
 A B 
1. 75.000 Ft jövedelemig: 100 Ft/hó  
2. 75.000 Ft-100.000 Ft jövedelemig: 200 Ft/hó  
3. 100.000 Ft jövedelem felett: 300 Ft/hó 
 
4. A személyes térítési díj mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
 A B 
1. 75.000 Ft jövedelemig: 100 Ft  
2. 75.000 Ft-100.000 Ft jövedelemig: 200 Ft  
3. 100.000 Ft jövedelem felett: 300 Ft 
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