
Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2008. (II. 15.) számú rendelete 
 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról1 
 
 

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakosság szociális 
biztonságának érdekében a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1.§ 
 

Az e rendeletben szabályozott ellátások biztosíthatók akkor, ha az egyének önmagukért és 
családjukért kellõ felelõsséget vállalnak és közremûködnek anyagi és szociális helyzetük 
jobbításában. Az ellátások biztosítása a kérelmezõ családjában életvitelszerûen együtt élõ 
személyek szociális helyzetének és rászorultságának egységében történõ vizsgálata alapján 
történik. 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§ 

 
(1) E rendelet hatálya – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed 

Murakeresztúr település közigazgatási területén élő 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 
(2) A települési önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az 

arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek 
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

 
(3) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 
törvény rendelkezése szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira 
is. 

 
(4) A rendelet hatálya kiterjed  

 
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad 
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar 
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és 

                                                        
1 Az egész rendeletet határolyon kívül helyezte a 8/2009.(IV.07.) számú rendelet 
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lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint  bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, valamint 

 
b) az Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka 

tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben maghatározott jogosulti körbe tartozó 
személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Sztvm.-ben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodáshoz való jogát a 
Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik. 

 
 

Eljárási rendelkezések 
 

3.§ 
 

(1) Murakeresztúr település önkormányzata szociális alapellátás keretében – szociális 
rászorultságtól függõ – pénzbeli és természetbeni ellátásban részesíti az e rendelet 
hatálya alá tartozó személyeket. 

 
(2) A szociális támogatás iránti kérelmet az ügyfél személyesen, törvényes képviselője 

vagy meghatalmazottja útján, valamint postai úton nyújthatja be. Ha az ügyfél a 
kérelemre indult eljárásban a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és az erre 
megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének 
elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását az eljárás végzéssel 
megszüntetésre kerül. 

      Szociális támogatás iránti kérelmet az érdekelt, illetve kezdeményezheti az is, aki a        
      rászoruló helyzetérõl tudomást szerez. 
 
(3) A szociális támogatás iránti kérelmet a Körjegyzõségnél (továbbiakban: Hivatal) lehet    

benyújtani. 
 

(4) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek 
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra 
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.  

 
 

(5) A jogosultság megállapításakor a jövedelem igazolására: 
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői 

tevékenységből (továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve a vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, 
azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelemet a bevallott éves 
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

 
      (6) A jövedelem igazolásához csatolni kell: 
 a.) havi rendszeres jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolást 
 b.) munkanélküli ellátásról a Munkaügyi Kirendeltség által kiállított igazolást, 

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások tekintetében a kifizetett 
ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla 
kivonatot, 

d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolást,  
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett 

nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről. 
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(7)  Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12   
      hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama  
      alapján kell kiszámítani. 
 

(8) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a.) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt  havi rendszeres jövedelmet, 
b.) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt. 
 

(9) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói 
engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a 
társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 

 
 
(10) Ha a szociális támogatás idõtartama alatt anyagi, szociális és lakáskörülményeiben 
       változás következik be, illetve a közös háztartásban élõk jövedelme változik, azt 
       köteles 15 napon belül a hivatalnál bejelenteni. 

 
(11) Sürgõs szükség esetén – amennyiben a kérelmezõ életkörülményei az azonnali 
       segítséget indokolják – az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata 
       alapján is megállapítható. 

 
(12) A jegyzõ a kérelmezõnél szükség esetén környezettanulmányt végez. Nem kell 
       környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények az eljáró hatóság elõtt 
       ismertek. 

 
(13) A rendszeresen fizetendõ pénzbeli segélyek utólag, minden hónap 5-éig, a hivatal 
       házipénztárában, jegyzék alapján kerülnek kifizetésre. Az ügyfél írásos kérelmére – 
       bankszámlaszám megadásával – a szociális ellátások banki átutalással az ügyfél 
       bankszámlájára utalhatók.  

 
(14) A köztemetés költségeit, a temetési segélyt, a rendkívüli átmeneti segélyt a 
      határozat  jogerõre emelkedését követõ 3 napon belül kell kifizetni. 

 
(15) A jogosultság megállapításának kezdő időpontja az egyes ellátási formáknál kerül           
      meghatározásra. 
 

(16) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi Sztv., valamint a 
       pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának 
       valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormány 
       rendeletben foglaltaknak megfelelõen kell eljárni. 

 
 

II. 
 

Pénzbeli ellátások 
 

Rendszeres szociális segély 
 

4.§. 
 

(1) Az Sztv.37/A-G. §-ában szabályozott esetekben rendszeres szociális segély 
megállapítására irányuló kérelem elbírálásáról a jegyző dönt.  

 
(2) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 

személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A jegyzõ rendszeres szociális 
segélyt állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak az aktív korú 
személynek, aki 
a., egészségkárosodott, vagy 
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b., nem foglalkoztatott, vagy 
c., támogatott álláskereső, 
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A 
b) pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának 
feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítõ programban való részvételt. 
Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 
 

(3) A nem foglalkoztatott személy csak akkor részesíthetõ ellátásban - az Sztv. 37/A-
37/C. §-ban foglalt feltételeken túlmenõen, - ha vállalja, hogy az állami foglalkoztatási 
szervvel és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési 
Közhasznú Társaság Dél-zalai Mentorhálózatával (továbbiakban: Mentorhálózat) 
együttmûködik.  

  
(4) Az (3) bekezdésben elõírt együttmûködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott 

a., a Mentorhálózatnál nyilvántartásba véteti magát, 
b., a beilleszkedést segítõ programról írásban megállapodik a mentorhálózattal, 
továbbá 
c., teljesíti a beilleszkedést segítõ programban foglaltakat. 
 

(5) Az önkormányzat a rendszeres szociális segély megállapítása előtt a nem 
foglalkoztatott személy foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja. Ha az 
önkormányzat a kérelmező foglalkoztatását harminc napon belül biztosítja, akkor a 
kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a 
rendszeres szociális segély havi összegének időarányos része jár. Ha az 
önkormányzat a segélyre irányuló kérelem benyújtásától számított harminc napon 
belül a kérelmező foglalkoztatását nem tudja biztosítani, úgy – a jogosultsági 
feltételek fennállása esetén – a kérelem benyújtásának időpontjától rendszeres 
szociális segélyt állapít meg.  

 
(6) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerõ-piaci helyzetének 

javítása érdekében foglalkoztatás szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, 
közhasznú munka vagy közcélú munka (továbbiakban együtt: önkormányzat által 
szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által 
szervezett foglalkoztatás idõtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha a nem 
foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi 
munkavállalói könyvvel közcélú munka keretében történő foglalkoztatásra abban az 
esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás első napjától számított hat hónapon belül a 
foglalkoztatás együttes időtartama eléri a harminc munkanapot. 

 
(7) A közcélú foglalkoztatást az önkormányzat a polgármester irányításával, a hivatal 

útján látja el. A polgármester méri fel a munkalehetõségeket, ellenõrzi a munka 
teljesítését. 

 
(8) a., A közcélú munkát a felajánlástól számított 5 munkanapon belül kell megkezdeni. 

b., Amennyiben az igényjogosult neki fel nem róható akadály miatt a munkát 
megkezdeni, vagy a már megkezdett munkát folytatni nem tudja, azt a háziorvos 
igazolással, illetõleg egyéb hitelt érdemlõ módon igazolni kell. 
c., Az igényjogosult az akadály elhárulását követõ három napon belül köteles a 
hivatalnál jelentkezni, és – egyeztetés után – a még le nem dolgozott munkanapokon 
munkát végezni. 

 
(9)a., Amennyiben az igényjogosult a közcélú munkát önhibájából nem kezdi meg vagy 

nem folytatja, úgy együttmûködést nem vállalónak minõsül.  
    b., A rendszeres szociális segélyben részesülõ, nem foglalkoztatott személyeket a   

Mentorhálózat írásban tájékoztatja az együttmûködés részletes szabályairól. 
 
       (10) A képviselõ-testület felhatalmazza a Mentorhálózatot, hogy a rendszeres szociális 
              segélyezettek részére - személyi és családi körülményeiket  figyelembe vevõ, 
              szociális helyzetükhöz és mentális állapotukhoz igazodó beilleszkedést segítõ  
              programot készítsen. A beilleszkedést segítõ program a következõkre terjed ki: 
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a) a mentorhálózattal való kapcsolattartásra, 
b) a nem foglalkoztatott személy számára elõírt egyéni képességeket fejlesztõ vagy 

az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetõleg a munkavégzésre 
történõ felkészülési programban való részvételre, 

c) a felajánlott és számára - a Sztv. 37/H § (6) bekezdése szerint - megfelelõ 
munkalehetõség elfogadására, 

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

         
       (11) A rendszeres szociális segélyben részesülõ aktív korú nem foglalkoztatott  a  
              segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles 

a Mentorhálózatnál megjelenni, és a beilleszkedést segítõ programban való 
részvétel céljából a Mentorhálózatnál együttmûködési megállapodást kötni, továbbá 
köteles a programban foglaltakat teljesíteni. 

 
       (12) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy házastársa vagy élettársa  

a rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottakra irányadó jogosultsági 
feltételeinek  - ide nem értve az Sztv. 37/A. § (3) bekezdésének c)-d) pontja szerinti 
megelőző együttműködés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket - megfelel, az 
együttműködésre kijelölt szervvel maga is együttműködhet. Ebben az esetben az 
együttműködés az Sztv. 37/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba 
vételre, valamint a (3) bekezdés d) pontjában foglaltakra terjed ki. 

  
        (13) Az együttmûködési kötelezettség megszegése esetén a Mentorhálózat írásban 
               felszólítja a segélyezettet az együttmûködési kötelezettség teljesítésére és egyúttal  
               figyelmezteti a jogkövetkezményekre. A felszólítás egy példányának  
               megküldésével a  mentorhálózat tájékoztatja a körjegyzõt. 
 
 

Az együttműködési kötelezettség megszegése és súlyos megszegése 
 

5.§ 
 

     (1) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az érintett személy: 
 

a) az együttműködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent 
személy az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a 
felhívás kézhezvételétől, illetve a munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 
napon belül nem mutatja be. 

b) a segélyezett az együttműködésre kijelölt Mentorhálózattal az első 
jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot. 

c) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti  
       felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező az együttműködési 
       kötelezettségének nem tesz eleget, 
d) a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az alkalmai munkavállalói 

könyvet 
       a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be. 

 
(2) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha az érintett                                  

személy: 
 

a) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást (közmunka, közcélú munka vagy 
közhasznú munka) nem vállalja, vagy nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem 
jelenik meg,  

b) a Mentorhálózat által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, 
illetve a felajánlásra nem jelenik meg, 

c) az önkormányzat vagy a Mentorhálózat által felajánlott megfelelő 
munkalehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és 
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helyen a munkavégzést nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást 
rendkívüli  felmondással megszünteti, 

d) a munkaviszonya önhibájából szűnik meg, 
e) a képzést önhibából nem fejezi be. 

 
 

Az együttműködési kötelezettség megszegésének és súlyos megszegésének 
 következményei 

 
6.§ 
  

(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 
időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 
hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. 

  
(2) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt     

megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 
 
 

Idõskorúak járadéka 
 

7.§ 
 

(1) Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ 
idõskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző, a kérelem benyújtásának 
napjától időskorúak járadékában részesíti azt 

  
        a) a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek 

saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fõre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-át, 

 
        b) az egyedülálló, 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75    

évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 

 
        c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át 
 
        (2) Az idõskorúak járadékának havi összege 
 a) jövedelemmel nem rendelkezõ 
 aa) a Sztv. 32/B.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 
 ab) a Sztv. 32/B.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a, 
 ac) a Sztv. 32/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a. 
  
 b) jövedelemmel rendelkezõ jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a 

jogosult havi jövedelmének különbözete. 
 

  (3)A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõk, valamint 
a tartásra köteles és képes hozzátartozó utolsó három havi nettó átlagkeresetérõl 
szóló jövedelemigazolást. A kérelmezõ szociális helyzetérõl helyszíni 
környezettanulmányt kell készíteni. 

 
  (4)A jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 
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Lakásfenntartási támogatás 
 

8.§ 
 

(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 
(2) A települési önkormányzat az Sztv. 38.§ (1) a) pontjában meghatározott normatív 

lakásfenntartási támogatást nyújt a jogosultaknak a feltételek fennállása esetén. 
 

(3) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától, illetve a jogosultság megszűnését követő hó 1. napjától  illeti meg. 

 
(4) A lakásfenntartási támogatás megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése a 

polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

 
Ápolási díj 

 
9. § 

 
(1) Az ápolási díj megállapítására az Sztv. 40-44.§-ai az irányadóak. 

 
(2) Ápolási díj állapítható meg méltányosságból  (Sztv. 43/B.§) – a jegyes kivételével – 

annak a hozzátartozónak (Ptk. 685. §. B., pont), aki 18. életévét betöltött tartósan 
beteg személy gondozását végzi: 

 
elsősorban abban az esetben, ahol az ápoló a munkaviszonyát vagy egyéb munkára 
irányuló jogviszonyát az ápolás miatt szüntette meg, vagy szüneteltette feltéve, hogy 
az ápoló családjában  az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150%-át. Amennyiben 
a  családban több ápolásra szoruló személy él, akkor az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  200%-
át. 

 
(3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos arra 

vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt betegsége miatt, állandó és tartós 
gondozásra szorul. 

 
(4) Az ápolási díj összege (2) bekezdés alapján megállapított esetben megegyezik az 
     öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ával. 

 
(5) A (4) bekezdés alapján számított támogatást a kérelem benyújtásának napjától kell  

     megállapítani. 
 

(6) Az Sztv. 41.§ (1) bekezdésében,( súlyosan fogyatékos és tartósan beteg 18. év 
alatti)  valamint az Sztv.43/A.§ (1) bekezdésében ( fokozott ápolást igénylő súlyosan 
fogyatékos ) foglalt ápolási díjat a jegyző állapítja meg.  
Az Sztv.43/B. § (1) bekezdésében (méltányossági) foglalt ápolási díjat a szociális-   

és egészségügyi bizottság  állapítja meg. 
 

(7) Az ápolással kapcsolatos teendők megfelelő ellátását – az ápolást végző személy 
kötelezettségének teljesítését – az önkormányzat házi segítségnyújtás útján 
ellenőrizheti. 
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(8) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres 
étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában nem működik közre.  

 
 

Átmeneti segély 
 

10. § 
 

(1) A létfenntartást veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ személyek részére átmeneti segély 
nyújtható. 

 
(2) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. 

 
a., Az alkalmankénti segély létfenntartásra, továbbá gyógyszer-támogatásként, az 
egészségbiztosítás által nem vagy részben támogatott egészségügyi szolgáltatás 
díjaként, illetve egyéb alkalmanként jelentkezõ többletkiadások – betegség, elemi 
kár, tüzelõberendezés, stb. – részbeni vagy teljes mértékû fedezésére adható. 
 
b., Havi rendszerességgel az átmeneti segély jövedelemkiegészítõ támogatásként 
nyújtható. 

 
11. § 

 
(1) Alkalmanként átmeneti segély annak a személynek adható, akinek családjában az 1 

fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, egyedül élõ esetében ennek másfélszeresét, és a kérelmezõ, illetve a vele 
közös háztartásban élõk életkörülményei indokolják. 

 
 
(2) Különös méltánylást érdemlõ esetekben, úgymint: 

a.,  többes (iker) szülés, 
b., családi állapotban bekövetkezett változás ( özveggyé válás, házastárs eltûntté  
nyilvánítása ), 
c., hirtelen haláleset, 
d., tartós (két hetet meghaladó) kórházi ápolás, 
e., egy hónapon túli fekvõ betegség, gyógykezelés, 
f., bûncselekmény sértettje, 
g., fizetési hátralék miatt valamely lakásközmû szüneteltetése, kikapcsolása, 
h., lakást ért elemi csapás, 
i., kisvállalkozó, õstermelõ megélhetését biztosító – biztosítás nélküli – terményt ért 
elemi csapás, 
j., felsõfokú tanulmányok folytatása 
a döntést hozó az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól – jövedelemre 
tekintet nélkül – eltérhet, de ezt a határozatban külön indokolni kell. 

 
(3)Különös méltánylást érdemlõ esetben egy naptári éven belül egy személy (család) 
     részére háromhavonként, de legfeljebb évente négy alkalommal átmeneti szociális  
     segély adható. 
 
(4) a., Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan legfeljebb a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegében lehet megállapítani. 
 

      b., Különös méltánylást érdemlõ esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének háromszorosáig terjedhet az átmeneti segély összege. 

 
(5) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezést állapítanak meg, fel kell sorolni 

a késõbbi folyósítások összegét és idõpontját is. 
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(6) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetõvé teszi: - évente egy 
alkalommal, elsõsorban karácsony elõtt az idõs személyeket, nagycsaládosokat – 
szociális helyzetükre tekintettel – alkalmankénti átmeneti segélyben, pénzbeli vagy 
természetbeni ellátásban lehet részesíteni. 

 
(7) A megállapított átmeneti segély folyósítása 

· Pénzben, 
· Természetbeni ellátás nyújtásával történhet. 
Természetben kell az átmeneti segélyt megállapítani akkor, ha a kérelmezõ szociális 
helyzete a segély megállapítását indokolttá teszi, és fennáll annak a veszélye, hogy 
a kedvezményezett a segélyt nem rendeltetésszerûen használja fel. 
Természetbeni ellátás lehet élelmiszer, tüzelõ, ruházat, közüzemi díjak kifizetése, 
stb. 

 
 
      (8) Az átmeneti segély megállapításáról a szociális és egészségügyi bizottság dönt. 

 
Születési támogatás 

 
12. § 

 
 

(1) Születési támogatás jár minden gyermeket nevelő szülő részére. 
(2) A születési támogatás összege: 20.000.-Ft 
(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 60 napon belül 

lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot. 
(4) A születési támogatás megállapításáról a polgármester dönt. 

 
 

Jövedelemkiegészítõ támogatás 
 

13. § 
 

(1) Havi rendszerességgel jövedelemkiegészítõ támogatás nyújtható annak a 
személynek, 
a., akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át, és 
b., aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud 

 gondoskodni,  továbbá 
c., a támogatást a kérelmezõ, illetve családja életkörülményei indokolják. 

 
(2) Jövedelemkiegészítõ támogatás ugyanazon családban csak egy személynek, 

legfeljebb egy évre állapítható meg. A támogatás összege havonta a 2.000.-Ft-ot 
nem haladja meg. 

 
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt jövedelemhatártól a döntést hozó a 11. §. (2) 

bekezdésében körülírt, különös méltánylást érdemlõ esetben 20%-kal eltérhet 
 

(4) A jövedelem kiegészítő támogatás megállapításáról a polgármester dönt.  
 
 

Temetési segély 
 

14. § 
 

(1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy 
eltemettetésérõl gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti, és az eltemettetõ, valamint a vele közös 
háztartásban élõ közeli hozzátartozó egy fõre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
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(2) A temetési segély összege 10.000.- (tízezer) forint. 
 
(3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétõl számított 90 napon 

belül lehet elõterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat, 
valamint a temetési számlák másolatát, továbbá az eltemettetõ és vele közös 
háztartásban élő személyek utolsó havi nettó átlagkeresetéről szóló 
jövedelemigazolását. 

      
      (4) A temetési segély megállapításáról a polgármester dönt. 
 

 
III. 

 
Természetbeni ellátások 

 
Közgyógyellátás 

 
15. §  

 
(1) A közgyógyellátás feltételeit az Sztv. 49.§ - 53.§-a szabályozza. 
  
(2) A jegyző méltányosságból annak a személynek is állapíthat meg közgyógyellátásra 

való jogosultságot, aki szociálisan rászorult, és a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja. 

     A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre 
számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-a, egyedül élő esetén annak 200%-a. 

 
(3) A (2) bekezdés alapján kiállított igazolvány után a települési önkormányzat térítést 

fizet. A térítés az igazolvány kiállítását követő egyéves időtartamra szól. A térítés 
összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a, amelyet a 
jogosultság kezdetétől számított három munkanapon belül az egészségbiztosítási 
szervnek át kell utalni. 

 
(4) Amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél 

hosszabb időtartamra magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, a különbözet 6 
havi összegének 30%-át is át kell utalni az egészségbiztosítási szerv részére.  

 
(5) Amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél 

hosszabb időtartamra alacsonyabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, az 
önkormányzat visszaigényelheti az egészségbiztosítási szervtől a különbözet 6 havi 
összegének 30%-át. 

 
 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és a 
 járulékfizetés alapjának igazolása 

 
16.§ 

 
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és a járulékfizetés alapjának igazolásának 
feltételeit az Sztv. 54. §-a tartalmazza. 
  

 
17. § 

 
(1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 

természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális 
ellátásként nyújtható 



 

 

11 

a) a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén, a (3) bekezdésben meghatározott mértékben, 

b) az átmeneti segély. 
 

(2) Rendszeres szociális segély természetbeni ellátás formájában akkor nyújtható, ha a 
családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. A rendszeres szociális 
segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának feltétele, hogy 
arra a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója a védelembe vételi eljárás során 
írásos javaslatot tegyen. Az írásos javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt 
természetbeni juttatás formáját. 

 
(3) Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított 

összegének 15%-a, de legfeljebb 50%-a nyújtható természetben. 
 

(4) Átmeneti segély 100%-a nyújtható természetben is. Természetben kell az átmeneti 
segélyt megállapítani akkor, ha a kérelmező szociális helyzete a segély 
megállapítását indokolttá teszi, és fennáll annak a veszélye, hogy a 
kedvezményezett a segélyt nem rendeltetésszerűen használja. 

 
(5) Az (1-4) bekezdésben meghatározott természetbeni ellátás az élelmiszer, a 

tankönyv, a tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése, gyermekintézmények térítési 
díjának kifizetése, stb. lehet.  

 
IV.  

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
18. § 

 
Az önkormányzat személyes gondoskodás keretében 

a., étkeztetést biztosít, 
b., a házi segítségnyújtást biztosít, A szociális rászorultság alapján gondozásban 

részesülő személytől a Szolgáltató személyi térítési díjat nem szed. 
       c., a gyermekjóléti és családsegítõ szolgáltatást a Muramenti  Családsegítõ 
           Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal megkötött társulási megállapodás 
           alapján látja el. 

 
Étkezés 

 
19.2 § 

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

a) koruk,  
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 
miatt. 
 

 
(2) Étkezés esetén jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 
     
(3) Az étkeztetés megállapításáról a polgármester dönt.  Az étkezést az önkormányzat az  
     általa üzemeltetett konyháról  biztosítja. 
 
(4) Az étkezés a jogosult általi elvitellel, illetve az erre megbízott személy általi házhoz 

                                                        
2 Módosította a 2/2009.(II.13.) számú rendelet 
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     szállítással (120.-Ft/nap, kivéve: a házi segítségnyújtásban résztvevő személy   
esetében) történik, melyhez az igénylők 2 db éthordót kötelesek biztosítani. 
 
(5) Az étkezés megállapításának felülvizsgálata minden év március 31-ig történik. 

 
 

Házi segítségnyújtás 
 

20. § 
 

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
      lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges  
      ellátást. 

      A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell  
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

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

való segítségnyújtást. 
 

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási 
     szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában 
     a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 
 
(3) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértői 
     bizottság működik. 
 
(4) A szakértői bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak  
     szerint megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet  
     mértékéről. 
 
(5)A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek  
   megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási  
   szükségelt a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatni kell a  
   bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. 
  
(6)Az Sztv. keretében nyújtandó házi segítségnyújtás biztosításakor annak megállapításánál  
     – jövedelem szempontjából – szociálisan rászorultnak tekintendő az, a személy, akinél a 
      családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  
      mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén a 400%-át.  

 
(7) A házi segítségnyújtás megállapításáról a polgármester dönt. A polgármester a  
     kérelem benyújtásakor a szociális rászorultságot vizsgálja. 

 
(8) A házi gondozási körzet olyan szociális alapellátási egység, amelyet a települési  
     önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására legfeljebb 800 lakost  
     magában foglaló területen a közigazgatási határain belül kijelöl. A házi gondozási  
     körzetet a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

 
 

Családsegítés 
 

21. § 
 

Az egyén és a család számára nyújtott családsegítés ingyenes. A Családsegítő Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat a munkájáról évente beszámol a képviselõ-testületnek. A problémás 
eseteket az iskola igazgatójával és gyermekvédelmi felelõsével, valamint a körjegyzõvel a 
családgondozó megbeszéli és igyekszik megoldást találni. 
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Térítési díj 
 

22. § 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítés díja (továbbiakban: 
intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete. 

 
 

(2) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerint költségek, önkormányzati 
intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban 
feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) 
számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha 
azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem 
működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell 
figyelembe venni. 

       
(3) Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív 

állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva-
kategóriára külön meg kell határozni. 

 
(4)  Az intézményi térítési díjat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
(5) A kötelezett által az Sztv. 116. § alapján fizetendő térítési díj összegét (a 

továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja 
meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban 
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 
összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív 
számot.   

 
(6) A személyi térítési díj összege csökkenthető, ha az igénybevevő egyedül élő és 

nincs tartásra képes vagy köteles hozzátartozója, vagy egészségi állapota indokolja, 
vagy önmaga ellátásra képtelen, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és 
vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A csökkentésről illetve elengedésről a 
polgármester dönt. 

  
(7) A térítési díjat az ellátott a tárgyhó 10-ig köteles az Önkormányzat pénztárába 

befizetni. 
 

(8) A térítési díjak megállapításánál 
 

 a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 
 étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a 23.§ (3) bekezdése szerinti 

jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet, 
 kiskorú igénybe vevő esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó 

rendszeres havi jövedelmét 
 
 kell figyelembe venni.   

 
V. 
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Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetén 
 

23.§ 
 

(1) Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző étkeztetés és házi segítségnyújtás 
esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet, megvizsgálja. 

 
(2) A családhoz tartozó közeli hozzátartozóként a Ptk. 685.§ b.) pontja szerinti 

személyeket 
 a házastársat 
 az egyeneságbeli rokont 
 az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermeket, 
 az örökbefogadó-, a mostoha –s nevelőszülőt, 
 a testvért 

           és az élettársat kell figyelembe venni. 
    
(3) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján a tárgyévre szóló érvényességgel az (1) 

bekezdés szerinti jövedelemről igazolást állít ki. Az igazolás tartalmazza az ellátást 
igénylő és a jövedelemszámítás során figyelembe vett családtagok természetes 
személyazonosító adatait, az egy főre jutó havi jövedelmet az öregségi nyugdíj – az 
igazolás kiadásának időpontjában érvényes – legkisebb összegének százalékában 
kifejezve, valamint az igazolás érvényességi idejét. 

 
 

VI. 
 

Záró rendelkezések 
 

24. § 
 

(1) Ez a rendelet 2008. február 15-én  lép hatályba.  
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.  
 

(3)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik az egyes szociális ellátások 
szabályozásáról szóló 7/2007.(VII.1.), és az azt módosító 15/2007.(XII.15.) számú 
önkormányzati rendeletek.  

 
 
 
 
Murakeresztúr, 2008. január 30. 
 
 
 
 
       Pavlicz Lajos      Hervai Edit 
        polgármester         körjegyzõ 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Murakeresztúr, 2008. február 15. 

 
 
Hervai Edit 
körjegyzõ 
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1.3 számú melléklet 

 
Murakeresztúr település önkormányzata a személyes gondoskodásért fizetendõ 
intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
 
 
 

Szolgáltatás megnevezése intézményi térítési díj 

      

   
           
Egység 

                   
értéke  

     

   

Házi segítségnyújtás Óra ---    Ft 

   

Szociális étkeztetés   

- a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén adag 95.- Ft 

- a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén adag 140.- Ft 

- a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén       adag 205.- Ft 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Módosította a 2/2009.(II.13.) számú rendelet 
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                              2. számú melléklet 
 
 

1. számú gondozási körzet 

 
 
Alkotmány út 
Állomás tér 
Arany János út 
Bónihegy 
Dózsa György út 
Honvéd út 
József Attila út 
Petőfi Sándor út 
Újtelep 
Vasúti Őrházak 3- 61 
 
 

2. számú gondozási körzet 
 
Ady Endre út 
Deák Ferenc út 
Kossuth Lajos út 
Lőrinc út 
Magyar út 
Szigeti út 
Táncsics út 
Vasúti Őrházak 1 – 1/A 
Zrínyi Miklós út 

 
 
 

 
 

 

 


