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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról1  
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a.) pontjában és a (2) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13 §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. A rendelet célja 
 
1. § (1)  E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi 

sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő egyes szociális ellátások 
formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság 
feltételeit, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját és garanciáit. 

 

(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint 
annak szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi szervezetek 
egymással és a civil szervezetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, 
gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni. 

 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Királyszentistván községben állandó lakóhellyel 
rendelkező, vagy életvitelszerűen Királyszentistván településen élő magyar 
állampolgárokra, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar 
hatóság által menekültként elismert személyekre és ezen személyek gyermekeire. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.).3.§ (2)-(4) és (4a), valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
(továbbiakban: Gyvt) 4.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre is. 

 
 

3. Eljárási rendelkezések 
 
3. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. 

valamint a Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

                                                           
1 Egységes szerkezetben 
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4. § (1) Szociális rászorultságtól függő kérelmek közül: 
a) halott eltemettetéséhez kért önkormányzati segély, gyermek születése 

kapcsán kért önkormányzati segély, a 21 §. (14) bekezdése szerinti 
önkormányzati segély, szociális temetés, köztemetés és temetési kölcsön 
elbírálása a polgármester, 

 b) a méltányossági közgyógyellátás, a gyermek étkeztetési díjának 
támogatásához kért önkormányzati segély, létfenntartást veszélyeztető 
egyéb esetekben kért önkormányzati segély a Kulturális és Szociális 
Bizottság hatáskörébe tartozik.2 

 c) a rendszeres szociális segélyről, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról, 
a lakásfenntartási támogatásról, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultságról és az óvodáztatási támogatásról a jegyző dönt. 
 

 (2) Személyes gondoskodás iránti kérelmek közül:  
a) a szociális étkeztetésre való jogosultság, esetében a polgármester jogosult 

dönteni. 
b.) a házi segítségnyújtás feladatait a Balatonalmádi Szociális Társulás 

biztosítja. A benyújtott házi segítségnyújtás iránti kérelmekről a 
szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője dönt.  

c.)  a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Bendola 
Humánszolgáltató Bt. által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat látja el. 

 

 (3) A kérelmek benyújtása: 
  a) Az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott 

ellátások iránti kérelmeket, a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
(továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. Eljárás hivatalból is indítható. 

  b)  A (2) b.) pontjában meghatározott ellátás iránti kérelmeket a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. 

c) A (2) c.) pontjában meghatározott ellátások iránti kérelmeket a szolgáltatást 
nyújtó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjénél lehet 
benyújtani. 

 
5. §      (1) A szociális ellátások iránti kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és 

      e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint az elbíráláshoz 
      felhasználható bizonyítékokat. 
 

 (2) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén, 8 napon belül a kérelmezőt – a 
határidő megjelölésével - hiánypótlásra kell felhívni. 

 

 (3)  Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, 
a NAV igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Hivatal, a 
kérelmező által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet 
környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. 

 

 (4) Rendszeres jövedelmek igazolására az irányadó időszak a kérelem benyújtását 
megelőző hónap, egyéb jövedelmek tekintetében egy év átlagjövedelme. 

 

 (5) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata: 
munkahely által kiállított jövedelem-igazolás, postai feladóvevény, 
nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata stb. 

                                                           
2 Módosítva: a 13/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelettel 
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 (6) Kiadások igazolására elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata: közüzemi 
és egyéb szolgáltató által kiállított számla, pénzintézeti igazolás, befizetési 
csekkszelvény, postautalvány, nyugta, albérleti díj esetén a szállásadó írásbeli 
nyilatkozata, a gyermektartásdíjat kapó nyilatkozata, gyógyszerköltség a 
háziorvos írásbeli igazolásán alapuló igazolása stb. 

 

(7)  Ha a szükséges okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre, azok beszerzése 
nehézségekbe ütközik, illetve hosszabb időt vesz igénybe, vagy sürgősség áll 
fenn, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget veszélyeztet, a kérelmező 
írásban tett nyilatkozata elfogadható. Az irányadó időszakra vonatkozóan a 
jogosult forrásonként és személyenként köteles a nyilatkozatot megtenni. 
 

 (8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a határozathozatalt követő 30 napon belül 
csatoltatni kell a szükséges igazolásokat, illetve ellenőrzéssel kell meggyőződni a 
nyilatkozat valódiságáról. 

 

 (9) Jövedelemmel nem rendelkezők esetén benyújtandó igazolások: 
a.) regisztrált álláskereső esetén a Munkaügyi Központ igazolása, hogy  
  kérelmező az 1991. évi IV. tv. (Flt.) szerinti ellátásra nem jogosult, 
b.) Munkaügyi Központtal nem együttműködő esetén személyes nyilatkozat  
 kérelmező jövedelméről. 
 

 (10) A kérelmező vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek, egészségi állapotának 
tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése 
rendelhető el. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha 
életkörülményeit a Hivatal már egy éven belül bármely ügyben vizsgálta, és nem 
feltételez azokban lényeges változást. 

 

 (11) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal 
nyilvántartásaiban fellelhetőek. 

 

 (12) Ha a kérelem e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való 
megállapítására irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell az e rendelet szerint 
méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmények fennállásának hitelt 
érdemlő (pl. egészségi állapot háziorvos által történő, stb.) igazolását. 

 

 (13) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más 
ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a 
figyelmét fel kell hívni, illetőleg az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani. 

 
6. §     (1) Határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha a 

 jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követő egy éven  
 belül felül kell vizsgálni, és ennek tényét feljegyzésben kell rögzíteni. 

 

(2) Évenkénti felülvizsgálathoz szükséges okiratokat a jogosultnak a támogatást 
megállapító határozatban foglaltak szerint, külön felhívás nélkül kell benyújtani. 
Az okiratok benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása a folyósítás 
megszüntetését vonja maga után, ismételt folyósításra csak újabb kérelem 
benyújtása alapján kerülhet sor. 

 

(3) Önkormányzati segély, és lakásfenntartási támogatás ellátási formáknál ha az 
ellátások célja pénzbeli kifizetéssel nem biztosítható, a megállapított támogatás 
közvetlenül a szolgáltatóhoz, oktatási intézményhez, illetve a családgondozóhoz is 
utalható. 
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7. § E rendelet alkalmazása során nettó jövedelemnek az Szt. 4. § (1) bekezdés a) 

pontjában felsoroltakat, vagyonnak, pedig az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 
valamint a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározottakat kell tekinteni. 

8. §  (1) Az e rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátásokat a jogosultság 
fennállása esetén a kérelem benyújtásától ill. a jogosultság napjától kell 
megállapítani (kivéve lakásfenntartási támogatás) és a tárgyhónapot követő hó 5. 
napjáig kell kiutalni. 

 

(2) Az átmeneti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a megállapítást 
követő 10 napon belül kell a jogosult részére kifizetni. 

 

(3) A megállapított ellátások kifizetéséről, utalásáról a Hivatal Pénzügyi Csoportja 
gondoskodik. 

 
9. §      (1)  Amennyiben az igénylő vagy érintett családtagja az eljárás során valótlan adatokat 

állít vagy valótlanul nyilatkozik, ill. ha a kapott támogatást nem 
rendeltetésszerűen, a kérelemben foglaltaknak megfelelően használja fel, a 
megállapított támogatás vagy annak pénzbeli értékének visszafizetésére köteles. 

 

(2)  A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén a Szt. 17.§-ában foglaltak 
szerint kell eljárni. 

 
10. § (1)  Ügyintézési határidő:  

  a) a 4. § (1) bek. a.) pontjában felsorolt (polgármesteri hatáskörbe tartozó) kérelmek  
  esetén 8 nap  
  b) egyéb szociális ellátás iránti kérelem esetén 21 nap 
 c) a Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben (4 §. (1) bek.  

    b.) pont) esetében 15 nap, a méltányos közgyógyellátás kivételével, ahol a 
Szt. 50/A § (2) és (4) bekezdései az irányadók. 

 

(2) A polgármester, illetve a Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében hozott 
döntések ellen benyújtott fellebbezéseket a soron következő képviselő-testületi 
ülés elé kell terjeszteni. 

 
11.§  (1)   E rendelet alkalmazásában rendszeres szociális ellátás: 

a) rendszeres szociális segély, 
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
c) lakásfenntartási támogatás, 
d) Szt. 43/B (1) bekezdés szerinti ápolási díj, 
e) Szt. 50. § (3) bekezdés szerinti közgyógyellátás, 
f) gyermekétkeztetési díj támogatására igényelt önkormányzati segély, 
g) személyes gondoskodást nyújtó ellátások. 
 

12. § A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és megszüntetése céljából a Szt. 18. §-ában, valamint a Gyvt. 138. § 
(1) bekezdésében meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásból csak az adatigénylésre jogosult szerveknek szolgáltatható adat. 
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II. Fejezet 
 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGG Ő PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 
 

4. Aktív korúak ellátása 
 
13. § (1) Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskört, a Hivatal jegyzője gyakorolja. 

 (2) Az aktív korúak ellátása jogosultak a Szt. 33. § (1) bekezdés a)-g) pontjában 
meghatározott személyek.  

 

(3)  Az aktív korúak ellátását – a kérelem benyújtásának napjától – határozatlan időre 
kell megállapítani. 

 

(4)  A támogatás összegét a hónap közben keletkezett és megszűnt jogosultság esetén 
naptári napokra számítva kell megállapítani. 

 
5. Rendszeres szociális segély 

 
14. § (1) A rendszeres szociális segély megállapításának, megszüntetésének, 

szüneteltetésének feltételeit, a felülvizsgálat idejét, összegét a Szt. 37. §.- 37/C.§.-
ai szabályozzák. 

 

(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában- az 
egészségkárosodott személyek kivételével- az együttműködésre kijelölt szerv a 
Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat) 

 

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 
feltételeként együttműködésre köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal, valamint Királyszentistván Község Önkormányzatával. 

 

(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében 
 a) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való 

jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 
napon belül nyilvántartásba veteti magát, 

 b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához 
igazodó beilleszkedést segítő programról 

 c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk 
előírt időpontban megjelenni, 

 d) a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni. 
 

6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
 
15. §  (1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra a Szt. 35. § (1) bekezdésében meghatározott  

      személyek jogosultak. 
 

(2) A Képviselő-testület az Szt.-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megállapításának feltételein túl a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultsághoz további feltételeket írhat elő. 
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(3) Nem állapítható meg foglalkoztatást helyettesítő támogatás annak a kérelmezőnek 
vagy aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki 
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos 

útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, 
áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának 
biztosításáról nem gondoskodik, 

b.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos 
útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról 
nem gondoskodik,  

c.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának 
és kertjének gaz- és gyommentesítéséről nem gondoskodik, 

d.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és 
kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, 

e.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és 
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 
biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. 

 

(4)  A jegyző a (2)-(3) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek 
maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szerint 
vizsgálja. 

 
7. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei, jegyző 
kötelezettségei 

 
16. § (1)    Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei 

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 Szolgálatnál történő 
megjelenéskor- 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 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, 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre 
jogosult bevonásával - módosítja a programot, illetve az éves értékelés 
megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról. 

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

g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. 
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(2)   A jegyző kötelezettségei: 
a) rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az 

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

b)         tájékoztatja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot:  
ba.) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről, 

 bb.) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről 
és a szociális törvény 37./A §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési 
kötelezettség előírásáról. 

 
8. A beilleszkedést segítő program és tartalmi elemei 

 
17. § (1)  A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális rendszeres 

havi jövedelme helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: 
a) a 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: 
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a 

motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális 
megerősítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, 
álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe 
eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, 
mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés, 

b) szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése: 
egészségügyi – szociális – mentális állapotot javító, reszocializáció 
elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, 
kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai megerősítés/tanácsadás, kezelésbe 
juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése, 

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

 

(3)  Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy számára felróható okból: 
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban 

meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által előírt időpontban nem 
jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, 

c)    a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, 
d)   a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre, 
e)   a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához 

szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. 
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9. Lakásfenntartási támogatás 

 
18. § (1)  A normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört, a jegyző 

gyakorolja az Szt. 38-39. §-ai alapján.  
 

(2) A normatív lakásfenntartási támogatás feltételeit és összegét a Szt. 38.§ (2)-(8) 
bekezdései határozzák meg. 

 

(3)  A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek egész évben, folyamatosan 
benyújthatók. 

 

(4)    A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: 
a.) közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást, nyilatkozatot, 
b.) a közös háztartásban élők vagyonára vonatkozó vagyonnyilatkozatot, 
c.) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló iratot, ill. személyes 
nyilatkozatot, 
d.) albérlet esetén az bérleti szerződést. 

 

(5)  A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. A kérelemben 
nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a 
lakásban. 

 

(6) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a 
kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a támogatás. 

 

(7) Nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás annak a kérelmezőnek aki 
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos 

útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, 
áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának 
biztosításáról nem gondoskodik, 

b.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos 
útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról 
nem gondoskodik,  

c.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának 
és kertjének gaz- és gyommentesítéséről nem gondoskodik, 

d.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és 
kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, 

e.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és 
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 
biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. 

 

(8)  A jegyző a (2)-(3) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek 
maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szerint 
vizsgálja. 

 
19. §   (1)   Amennyiben a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy a támogatás 

folyósításának ideje alatt lakóhelyet változtat, a lakcímében bekövetkezett 
változást 15 napon belül köteles bejelenteni.   
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(2)   Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogtalanul felvett 
támogatás visszafizetésére köteles. A visszafizetés elmulasztása esetén további 
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. 

 
10. Ápolási díj 

 
 

20. §3   (1)   
 

11. Önkormányzati segély 
 
21. §    (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe  

került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek, 
családok részére önkormányzati segélyt nyújt. 

 

(1) Önkormányzati segély az alábbi esetekben nyújtható be:  
a.) elhunyt eltemettetéséhez támogatás kérése 
b.) gyermek születésével kapcsolatos kiadások enyhítéséhez 
c.) gyermek étkeztetési díjának támogatásához 
d.) létfenntartást veszélyeztető egyéb esetekben. 

 

(2) Önkormányzati segélyben részesíthető az a (2) bekezdés d.)-e.) pontjában 
meghatározott létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került család, ahol az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át. 

 

(3) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem haladhatja meg személyenként 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, éves viszonylatban 
háromszorosát.  

 

(4) A (2) bekezdés a.)-b.) pontjában meghatározott kérelmek esetében az 
önkormányzati segély megállapítása a jövedelmi viszonyok vizsgálatának 
mellőzésével történik. 

 

(5) A (3) bekezdésben megállapított összeghatártól eltérően az önkormányzati 
segély összege 
a.) elhunyt eltemettetéséhez igényelt segély esetén 50.000,- Ft, 
b.) gyermek születésével kapcsolatok kiadások enyhítéséhez igényelt 

önkormányzati segély esetén a öregségi nyugdíjminimum 200 %-a 
gyermekenként. 

 

(6) A (2) bekezdés a.) pontjához kért önkormányzati segély kérelemhez mellékelni 
kell a temetési számla eredeti példányát (melyről a Hivatalban másolat készül), 
valamint a halotti anyakönyvi kivonatot, melyre kifizetéskor a segély összegét 
rá kell vezetni. 

 

(7) A (2) bekezdés b.) pontjához kért önkormányzati segély esetén: 
a.)  ugyanazon gyermek vonatkozásában csak az egyik szülő részesülhet az 

önkormányzati segélyben, nyilatkozatuk alapján. Amennyiben a szülő 
egyedül neveli a gyermekét, úgy erről a tényről is nyilatkoznia kell. 

b.) A kérelem a szülést követő 6. hónapig nyújtható be.  

                                                           
3 Hatályon kívül helyezve a 13/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelettel 
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c.) Örökbe fogadás esetén az egy éves kor betöltése előtt örökbe fogadott 
gyermek esetén igényelhető az önkormányzati segély, az örökbe fogadást 
követő 6 hónapon belül.  

d.) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
másolatát, továbbá örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező 
jogerős gyámhivatali határozat másolatát. 

e.) A segély kifizetésének ténye az eredeti születési anyakönyvi kivonatra 
felvezetésre kerül. 

f.) Az (b)-(c) pont szerinti határidő elmulasztása jogvesztő. 
 

(8) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a 
jövedelemigazoláson túl a rendkívüli körülmény (pl. magas gyógyszerköltség, 
táppénzes állomány, elemi kár, nagyobb összegű kiadást jelentő háztartási gép 
javítása) bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot. 

 

(9) Önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. 
Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel 
kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget. 

 

(10) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás (élelmiszer, tüzelő) formájában 
is biztosítható. 

 

(11) Létfenntartást különösen veszélyeztető élethelyzet: 
a) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány, 
b) elemi kár, 
c) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségek megfizetésére 

nem képes, 
d) közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes 

viselni, 
e) közüzemi díjhátralék megfizetésére nem képes, 
f) felsőoktatási intézményben tanuló gyermek tanulmányi költsége, 
g) napi megélhetési gondok, 
h) kérelmező regisztrált álláskeresőként történő nyilvántartásba vétele. 

 

(12) Egyedi mérlegelés alapján (nagy összegű elemi kár, hosszan tartó súlyos 
betegség, jövedelem igazolt elveszítése, illetve a Kulturális és Szociális 
Bizottság megítélése szerint a létfenntartást súlyosan veszélyeztető 
körülmények fennállása esetén) a (3) bekezdésben meghatározott 
jövedelemhatártól ill. a (4) bekezdésben meghatározott egyszeri összeghatártól 
el lehet térni. 

 

(13) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, sürgős, 
létfenntartást veszélyeztető esetekben, személyenként maximum évente két 
alkalommal a polgármester is dönthet az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 80 %-áig terjedő önkormányzati segély kiutalásáról. 

 
22. §. (1) Önkormányzati segély adható évente egy alkalommal a képviselő-testület  
  döntésének megfelelően, rendkívüli méltányosságból a karácsonyi ünnepekhez  
  kapcsolódóan. 
 

(2) Az e paragrafushoz meghatározott összeget a jövedelmi viszonyok vizsgálata  
  nélkül, egységesen határozza meg a képviselő-testület a rendelkezésre álló  
  keretből, melyet a költségvetésében biztosít. 
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(3)  A fenti formában kell a támogatást biztosítani a királyszentistváni állandó  
 lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő  

a.) nyugdíjasoknak, valamint a 
b.) három, vagy annál több gyermeket nevelő nagycsaládosoknak. 

 
12. Temetési kölcsön 

 
23. § (1) Temetési kölcsön adható annak az életvitelszerűen Királyszentistván  

 községben élő eltemettetőnek, aki a településen állandó lakóhellyel  
 rendelkezik, valamint az eltemettető családjában az egy főre jutó jövedelem  
 nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb  
 összegének 200 %-át, és a temetés költségeinek viselése a kérelmezőnek, vagy  
 családjának létfenntartását veszélyezteti. A kölcsön iránt beadott kérelemre  
 legfeljebb 60.000,- Ft kamatmentes kölcsön adható, melyet 12 havi részletben  
 kell kérelmezőnek visszafizetni. Abban az esetben, ha kérelmező visszafizetési  
 kötelezettségének 1 év elteltével nem tesz eleget, akkor a kölcsön kamattal  
 növelt összegének behajtásáról kell intézkedni. 

 

 (2) A temetési kölcsön iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 15 
napon belül lehet benyújtani. 

 

(3) A temetési kölcsön iránti kérelemhez mellékelni kell 
a.) az eltemettető és vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló 

  jövedelem nyilatkozatot, 
b.) a temetési számla eredeti példányát, 
c.) a halotti anyakönyvi kivonatot. 

 
  

13. Tanévkezdési támogatás  
 
 
24. §.   (1)  A képviselő testület – amennyiben az önkormányzat éves költségvetése  

 lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül a tanévkezdés  
 megkönnyítése érdekében minden év augusztus 15.-ig dönt a tanévkezdési  
 támogatás felosztásáról.  

 

(2) A Királyszentistván községben életvitelszerűen élő, a tárgyév január 1. napján 
állandó lakóhellyel rendelkező óvodába beíratott, általános iskolás és 
középiskolás, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató hallgatók részére tankönyvtámogatást biztosít. 

 

(3) A támogatás összegének kifizetése előtt az óvodába történő beíratás tényét 
igazolni kell. Az általános és középiskolás tanulóknak, valamint a 
felsőoktatásban nappali tagozaton tanulóknak be kell csatolniuk az 
iskolalátogatási igazolást. 
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14. Az óvodáztatási támogatás 
 
25. § (1) A Gyvt. 20/C.§-a szerinti óvodáztatási támogatás első alkalommal pénzbeli 

támogatás helyett természetbeni támogatás formájában is nyújtható a szülőnek 
gyermeke részére, az óvodavezető javaslata, vagy a szülő kérelme alapján.  

 

(2) Az óvodáztatási támogatás természetben különösen az óvodás gyermekek 
ruházatának és óvodai felszerelésének formájában nyújtható. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a gyermek számára szükséges ruházati, 
felszerelési cikkek beszerzését az óvodavezetővel és a szülővel történő előzetes 
egyeztetést követően a családsegítő szolgálat családgondozója biztosítja. 

 
III. Fejezet 

 
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGG Ő TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

 
15. Köztemetés 

 
26. § (1) Annak a személynek, akinek nincs, vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles 

és képes hozzátartozója, az eltemettetéséről az önkormányzat gondoskodik. 
 

(2) A köztemetés elrendelésénél a Szt. 48.§-ában foglaltak szerint kell eljárni. 
 

16. Szociális temetés 
 
27. § (1) A szociális temettetés igénylésénél és elrendelésénél a temetőkről és 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 24/A-24/C pontjában foglaltak szerint 
kell eljárni. 

 (2) Királyszentistván községben a szociális parcella a Királyszentistváni 
Református Egyház tulajdonában levő temetőben található. 

 
 

17. Közgyógyellátás 
 
28. §  (1) A Kulturális és Szociális Bizottság – kérelemre vagy hivatalból – a szociális 

törvény 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátási jogosultságot állapíthat 
meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, 
egyedül élő esetén 250 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége 
eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át. 

 
(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez - a havi 

rendszeres gyógyító ellátásokról a mindenkori kormányrendelet alapján 
kiállított háziorvosi igazoláson túl - mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot. 

 
(3) A közgyógyellátással kapcsolatos további feladatokat a Szt. 49.§ - 53.§-ai 

szabályozzák. 
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18. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
29. §  A szociálisan rászorult gyermekek részére rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultság állapítható meg, mely a gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményére, a Gyvt. 20/A §-a szerinti természetbeni támogatásra, valamint 
külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére 
jogosít (tankönyvtámogatás). 

 
 

 
IV. Fejezet 

 
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 
30. § (1) Királyszentistván Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat biztosítja: 

a.) Alapellátás 
aa) Szociális alapellátás keretében a szociális étkeztetést, a házi 

segítségnyújtást, és a családsegítést  
ab) Gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele 
önkéntes. 

 

(3) A szociális étkeztetést az Önkormányzat vásárolt szolgáltatással biztosítja.  
 

(4) A szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás szolgáltatások igénybevétele térítési 
díj köteles. 

 
19. Étkeztetés 

 
31. §  (1) Szociális étkeztetésben kell részesíteni a Szt. 62. § (1) bekezdésében 

meghatározott szociálisan rászorult személyeket.  
 

(2) Szt. 62. § (2) bekezdése alapján: 
a.) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 
b) 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. 
c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. 
d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell 
tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
önmaga ellátására részben képes. 
e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye 
a hajléktalan szállás.  

 

 (3)  Az önkormányzat napi egyszeri étkeztetést biztosít, házhoz szállítással. 
  

 (4)  Az étkeztetést igénybevevők személyi térítési díjat fizetnek. A szociális  
 étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat külön rendelet állapítja meg. 
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20. Házi segítségnyújtás 
 
32. § (1) Királyszentistván Község Önkormányzata házi segítségnyújtás keretében 

gondoskodik a Szt. 63 §-a szerinti szociálisan rászorult személyekről. 
 

(2) A feladat ellátása a Balatonalmádi Szociális Társulás keretében történik.  
 

(3) A házi segítségnyújtás személyi térítési díját külön rendelet állapítja meg. 
 

21. Családsegítés 
 
33. § (1) A családsegítés a Szt. 64.§ (1) bekezdése alapján nyújtott szolgáltatás. 
 

(2) A családsegítés átfogó feladatait ellátási szerződés alapján a Bendola 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, a Szt. 64. §-ában foglaltak szerint. 

 

(3) A családsegítésért térítési díjat nem kell fizetni. 
 

22. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
34. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt.39.§ (1) bekezdése határozza meg. 
 

(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat látja el, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 5 – 26. §-ában foglaltak 
szerint.  

 
 

V. Fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
35. § (1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  

 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatásokról és ellátásokról szóló 3/2013. (II. 11.) rendelet.  

   
 
 
 
 

   Kőszegi Ilona     Bencze Éva 
 polgármester         jegyző  


