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Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

4/2007. (V.17.)  számú rendelete 
 
 

az egyes szociális ellátásokról  
 
  
 
 
 
Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. /a továbbiakban: Szt./ 2.§-ában, 32. § (3) bekezdésében és 138. §-
ában kapott felhatalmazásra – az egyes szociális ellátási formákról, az ellátásra jogosultság feltételeirıl és az 
igénybevétel módjáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja, alapelvei 
 

1. § 
 

(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelı, a szociális 
rászorultságtól függı, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti 
kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének 
módját, feltételeit és garanciáit. 

(2) Az Önkormányzat biztosítani kívánja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi 
állapotuk jövedelmi és vagyoni viszonyaik folytán problémáik megoldására nem képesek.  

(3) Az ellátást igénylık kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tılük elvárható módon mindent 
megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, 
életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elısegíteni helyzetük javítását.    

  
 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya a Velem Község Önkormányzat közigazgatási területén élı, az Szt. 3. §-ában meghatározott 
személyi körre terjed ki. 
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II. fejezet 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 
 

Az eljárás megindítása 
 

3. § 
 

(1) Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet a Bozsok és Velem községek 
Körjegyzıségén lehet szóban vagy írásban elıterjeszteni.  

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély iránti kérelemhez e rendelet 1. 
számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett 
jövedelem valódiságát szolgáló egyéb iratot /nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás és egyéb 
jövedelemigazolás/ kell mellékelni. Ha a jövedelmi viszonyai más szerv által történı igazolására nincs 
mód, vagy jövedelme nem mérhetı, akkor adóköteles jövedelmére vonatkozóan köteles büntetıjogi 
felelıssége tudatában nyilatkozatot tenni. 

(3) Sürgıs szükség esetén – ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – a támogatás 
bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása 
mellett. 

(4) A havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek igazolásánál irányadó idıszak a kérelem benyújtását 
megelızı három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. 

 
 
 

Az ellátások megállapítása 
 

4. § 
 

(1) A Képviselı-testület a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatos I. fokú 
hatáskörét a polgármesterre ruházza.  

(2) A szociális ellátások megállapításáról a hatáskör jogosultja határozattal dönt. 

(3) A Képviselı-testület I. fokú döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  

(4) A Képviselı-testület által átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a Képviselı-testület II. fokú 
hatáskörben dönt. 

(5) A képviselı-testület (3) és (4) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre 
hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétıl számított 30 napon belül. A pert az 
önkormányzat ellen kell indítani. 

(6) A szociális ügyek intézésére – az Szt.-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt /a továbbiakban: Ket./ kell megfelelıen 
alkalmazni. 

(7) Szociális ügyekben az ügyfelek iratbetekintési joga a Ket. szabályai alapján gyakorolható. 
 
 
 

Az ellátások kifizetése, folyósítása 
 

5. § 
 

A pénzbeli szociális ellátások folyósítása az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 
62/2006. (III.27.) Korm. rendelet elıírásai szerint történik. 
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A rendszeres ellátások ellenırzésének szabályai 
 

6. § 
 

(1) A rendszeres ellátásokra való jogosultságot - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legalább kétévente, 
március 31-ig felül kell vizsgálni. 

(2) A felülvizsgálat lefolytatása és döntésre történı elıterjesztése a körjegyzı feladata. 

 
 
 
  

III. FEJEZET 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁI ÉS FELTÉTELEI 
 

7. § 
 

(1)  A települési önkormányzat által szociális rászorultság esetén megállapítható pénzbeli támogatások: 

a) helyi lakásfenntartási támogatás, 
b) ápolási díj, 
c) átmeneti segély, 
d) kamatmentes kölcsön 
e) temetési segély 

(2)     A települési önkormányzat a szociális alapszolgáltatás keretében 

a) étkeztetést az Óvoda útján,  
b) házi segítségnyújtást, valamint a családsegítéshez való hozzájutást a Kıszeg Város és 

Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása útján biztosítja.  
 
 
 

IV. fejezet 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

Rendszeres szociális segély 
 

8. § 
 

(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmőködésre 
köteles a Szociális Gondozási Központtal /a továbbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv/. esetében a 
rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítı programban 
való részvételt.  

(2) A nem foglalkoztatott személy köteles 

a) megjelenni az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából a rendszeres 
szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 8 napon belül, 

b) a szociális helyzetében és mentális állapotához igazodó beilleszkedési programról 30 napon belül 
megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel, 

c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat, 
d) az esetleges akadályoztatásáról a kijelölt szervet elızetesen értesíteni, illetve az akadályoztatás okát 

3 napon belül igazolni.  

(3) Az együttmőködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követıen: 

a) tájékoztatást ad a beilleszkedést segítı programok típusairól, az együttmőködés elmulasztásának 
következményeirıl, 

b) a nem foglalkoztatott személlyel közösen kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, 
beilleszkedést segítı programot, amelyrıl az ügyféllel 30 napon belül megállapodást köt, 
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c) a nem foglalkoztatott személlyel közösen kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, 
beilleszkedést segítı programot, amelyrıl az ügyféllel 30 napon belül megállapodást köt, 

d) a nem foglalkoztatott személlyel a megállapodásban foglaltak szerint kapcsolatot tart,  
e) jelzi az önkormányzatnak, ha a nem foglalkoztatott személy az együttmőködési kötelezettségét 

megszegi.  

(4) A beilleszkedést segítı program lehetséges 

a) kapcsolattartás az együttmőködésre kijelölt szervvel, 
b) munkavállalási tréning, 
c) munkakeresési tréning, 
d) önsegítı csoport, 
e) problémaelemzı és megoldó technikák.  

 
9. § 

 

(1) Az együttmőködési kötelezettségét megszegi, aki 

a) e rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, 
b) a felajánlott megfelelı munkalehetıséget elfogadja, de a meghatározott idıpontban és helyen a 

munkavégzést nem kezdi meg. 

(2) Az együttmőködési kötelezettségét súlyosan megszegi, aki 

a) a felajánlott és megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el, 
b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti 

meg. 

(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt 
együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell 
folyósítani. 

(4) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell 
szüntetni.  

 
 

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
10. § 

 

(1) Az Szt. 38. § (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott normatív lakásfenntartási támogatás megállapítását 
a Képviselı-testület a polgármesterre ruházza át. 

(2) Az Szt. 38. § (1) bekezdés c./ pontjában meghatározott helyi lakásfenntartási támogatást az Önkormányzat 
önálló ellátásként nyújtja. 

 

11. § 
  

(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fıre számított havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, 
hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át. 

(2) A lakásfenntartás elismert havi költsége: az elismert lakásnagyság /2. számú melléklet/ és az egy 
négyzetméterre jutó elismert helyi költség szorzata. 

(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert helyi költségének meghatározására irányadó az Szt. 38. § (3) 
bekezdése. 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatást egy év idıtartamra kell megállapítani.  
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Ápolási díj 
 

12. § 
 

(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

(2) A Képviselı-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha a hozzátartozó családjában az egy 
fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
egyedülálló esetén annak 150 %-át.  

(3) Az ápolási díj havi összge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 

(4) Az ápolási díjat meg kell szüntetni, ha 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
b) az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, 
c) az ápolt személy meghal, 
d) az ápolást végzı vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje 

meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták, 
e) az Szt. 42. § (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 
 
 

Átmeneti segély  
 

13. § 
 

(1) A Képviselı-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztetı 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Az 
átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minısülı kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható. 

(2) A Képviselı-testület átmeneti segélyben elsıdlegesen azt részesíti, akinek családjában az egy fıre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150 %-át nem 
haladja meg.  

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

a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, 
b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmezı nem rendelkezik 

közgyógyellátási igazolvánnyal, 
c) tartós /egy hónapot meghaladó/táppénzes állomány esetén, 
d) elemi kár, baleset esetén, 
e) egyedülálló ellátatlan személy esetén, 
f) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.  

(4) Az átmeneti segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél nem lehet 
magasabb. 

(5) Kivételes méltánylást érdemlı esetben /pl.: elemi kár, baleset/ a (4) bekezdésben meghatározott magasabb 
összegő átmeneti segély is megállapítható. 

(6) Ha a kérelmezı azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerő felhasználása úgy biztosított, a pénzbeli támogatás 
helyett természetbeni ellátás nyújtható.  

(7) Ha az átmeneti segély közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segélyt közvetlenül a közüzem 
részére történı átutalással is folyósítható.  
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Kamatmentes kölcsön 
 

14. § 
 

(1) Á Képviselı-testület kérelemre évente egy alkalommal kamatmentes kölcsönben részesítheti azt a 
rászoruló személyt,  

a) akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át. 

b) aki nem kaphat átmeneti segélyt, továbbá 
c) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. 

(2) A kamatmentes kölcsön legalább 6 hónapi, és legfeljebb 2 évi idıtartamra adható. A törlesztési idı 
tartamát a kérelmezı jövedelmi viszonyaitól függıen kell megállapítani. 

(3) A kamatmentes kölcsön felsı határa 100.000,- Ft. Kivételes méltánylást érdemlı körülmények fennállása 
és megfelelı biztosíték esetén a felsı határ további 50.000,- Ft-tal növelhetı. 

(4) A kölcsön folyósítása és visszafizetése közötti idıben az igénylı önhibáján kívül bekövetkezı, 
méltánylást érdemlı ok miatt a kölcsön visszafizetésére legfeljebb 6 hónapi halasztás adható. 

 
 
 

Temetési segély 
 

15. § 
 

(1) A Képviselı-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl 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, feltéve, ha a családjában az egy 
fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 250 %-át, egyedül élı esetén 
annak 300 %-át nem haladja meg.  

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200 eFt.  

(3) A temetési segély összege nem lehet alacsonyabb a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-ánál, de 
elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a 
létfenntartását veszélyezteti. 

(4) A temetési segélyt a temetés napját követı 30 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeirıl a segélyt kérı vagy egy háztartásban élı 
családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint a kérelmezı és családja 
jövedelemigazolását. 

 
 
 

V. fejezet   

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁS 
 

Közgyógyellátás 
 

16. § 
 

(1) A jegyzı megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságát annak, aki szociálisan rászorult és a 
gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 

(2) Szociálisan rászorult az a személy: 

a) akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 170 %-át, 

b) nyugdíjas házaspár esetén, illetıleg gyermekét egyedül nevelı kérelmezı esetében az egy fıre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
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c) egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja 
meg, feltéve 

ha az egészségbiztosító szerv által megadott szakhatósági állásfoglalás alapján a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.  

 
 
  

VI. Fejezet 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 

17. §  
 

A Képviselı-testület szociális alapszolgáltatásként 

a) étkezést az Óvoda útján 
b) házi segítségnyújtást a Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása útján, 
c) családsegítéshez való hozzájutást a Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása útján 

biztosítja.  
 
 
 

18. § 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes. 

(2) Az Önkormányzat által nyújtott ellátások közül  

a) az étkezés igénybevétele iránti kérelmet Bozsok és Velem községek Körjegyzıségén,  
b) a házi segítségnyújtás iránti kérelmet Bozsok és Velem községek Körjegyzıségén, a központi 

jogszabályban meghatározott formanyomtatványon lehet elıterjeszteni.  
 
 
 

Étkeztetés 
 

19. § 
 

(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorultak számára napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít. 

(2) Étkeztetésre jogosult az a személy, akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl szociálisan rászorult az is, akik az étkezést 

a) koruk /75 év felett/ 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichikai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, 
e) hajléktalanságuk  
miatt kívánják igénybe venni.  
 
 
 

Térítési díj 
 

20. § 
 

(1) A (4) bekezdés kivételével  a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
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(2) Az intézményi térítési díj mérséklésének, illetve elengedésének eseteit, illetve módjait a rendelet 3-4. 
számú melléklete tartalmazza. 

(3) A személyes gondoskodásért fizetésre kötelezettek köre: 

a) az ellátást igénybe vevı jogosult, 
b) a szülıi felügyeleti joggal rendelkezı törvényes képviselı, 
c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy. 

(4) A térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézmény térítési díj figyelembevételével 
kell megállapítani. 

(5) Nem kell térítési díjat fizetni a Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
biztosított családsegítés igénybevételéért.   

 
 
 
 

VII. fejezet  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

21. § 
 

(1) A rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.   

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2006. 
(II.24.) számú rendelet. 

 
 
 
 
Velem, 2007. május 16. 
 
 
 
 
 
                                /: Dr. Görög István :/           
                                         körjegyzı  

                  /: Horváth Miklós :/ 
                        polgármester 

                                                            
 
 
 
 
 
Záradék 
 
A rendelet 2007. május 17-én kihirdetésre került. 
 
 
Velem, 2007. május 17. 
 
 
 
 
 
 
                                  /: Dr. Görög István :/ 
                                           körjegyzı                  
         


