
VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE 

 

a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

rendszeréről 
(Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr, és 5/2010.(III.23.)Ktr. számú 

rendeletekkel) 

 
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 

10.§-ának (1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§-ának (3) bekezdésében, 37/C.§(1), 37/D.§-ának 

(3) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 46.§-ának (1) 

bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, 58/B.§-ának (2) bekezdésében, kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet célja és alapelvei 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a Szt. által előírt szabályozási 

kötelezettségének és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe 

tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság 

feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét. 

 

(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális 

gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik 

életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik 

megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy 

helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek – 

amennyiben pedig támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett 

be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük 

javítását. 

 

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak 

szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi, szociális és civil 

szervezetek együttműködnek. 
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A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésében foglalt eltérésekkel- Vajta község 

közigazgatási területen kiterjed a Magyarországon élő 

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 

c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 

(2) A rendelet hatálya a Sztv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében 

az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát 

megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és a tartózkodásáról szóló 2001. évi 

XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 

állampolgáraira is. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed 

 

a) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK 

tanácsi rendeletben meghatározott, valamint 

b) a 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 meghatározott  

jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3.§ 

 

Eltérő szabály hiányában az e rendelet által használt fogalmak értelmezésére a Szt. 4.§-ában 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

II. FEJEZET 

 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 

Az alkalmazandó jogszabályok és a szociális hatásköröket gyakorló szervek 

 

4.§ 

 

(1) E rendeletet az Szt.-nyel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.-nyel (Ket.), a szociális ellátások igényléséhez 

használható bizonyítékokról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelettel, valamint az 

egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályiról szóló 62/2006. 

(III.27.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni. 
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(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások vonatkozásában az elektronikus ügyintézés 

nem alkalmazható. 

 

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására vonatkozó hatásköröket a 

hatályos jogszabályok és a Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2007. (II.27.) ÖR. rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg. 

 

A kérelem benyújtása és a jövedelem – nyilatkozat szabályai 

 

5.§ 

 

(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik a rendeletben szabályozott pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket az önkormányzatnál 

lehet előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon a kérelmező számára 

érthetően, tömören és világosan fel kell tüntetni a kitöltési útmutatást, valamint fel kell 

sorolni azokat a mellékleteket, amelyek a kérelem elbírálásához csatolni kell. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselője, valamint a 

szociális igazgatásban hatáskörrel rendelkező szervek az eljárás során kötelesek a 

kérelmezők részére szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a 

figyelmet felhívni. 

 

(4) A szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselő a kérelmező által nem az arra a célra 

rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelmeket is kötelesek az elbírálásra 

jogosult szerv elé terjeszteni. 

 

6.§ 

 

(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek 

adatairól, jövedelmi, vagyoni viszonyairól a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1.sz.  

melléklete szerinti formában köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra illetve 

a vagyoni helyzetre  vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

becsatolni. 

 

(2) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a megelőző 

hónap nettó átlagát, egyéb jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző egy 

év nettó átlagát kell figyelembe venni. 

 

(3) A jövedelem igazolásához csatolni kell a havonta rendszeresen mérhető jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói 

igazolást. 

 

(4) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzet igazolását, ha a 

kérelmező a benyújtást megelőző hat hónapon belül már részesült olyan ellátásban, 

amelyhez a jövedelmi vagy vagyoni helyzetét igazoló okiratot csatolta és 

vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a 

kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 
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(5) Ingó, ingatlan vagyon igazolására a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett 

írásbeli nyilatkozat, vagy egyéb okirat (tulajdoni lap másolat, stb.) szükséges. 

 

(6) A munkanélküli, társadalombiztosítási ellátásból származó jövedelem megelőző 

hónapban folyósított összegének, valamint a vállalkozó esetében a megelőző 

gazdasági év személyi jövedelemadó alapjának közlésére az önkormányzat az illetékes 

közigazgatási szervet keresi meg. 

(7) A (6) bekezdés szerinti megkeresés mellőzhető, ha a kérelmező 

 

a) a munkanélküli ellátás vonatkozásában a kérelem benyújtását megelőző 

három hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a 

munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, 

b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek 

hiányában az utolsó havi számlakivonatot, 

c) vállalkozói tevékenység vonatkozásában az illetékes APEH igazolását a 

kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 

alapjáról csatolja a jövedelemigazoláshoz. Erről a kérelmezőt tájékoztatni 

kell. 

 

(8) Az egyes ellátási formák esetében az e §-ban meghatározottakon túlmenően 

benyújtandó okiratok és igazolások az ellátási formára irányadó rendelkezések között 

kerülnek szabályozásra. 

 

A környezettanulmány és a felülvizsgálat 

 

7.§ 

 

(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint – 

szükség esetén – környezettanulmány alapján hozza meg.  

 

(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását 

megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült és vélelmezhető, hogy 

körülményeiben nem állt be változás. 

 

(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező 

jövedelmi vagy vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Szt. 10.§ 

(2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

(4) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári 

évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét az ügyintéző az 

ügyiratban feljegyzéssel rögzíti. 
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A megállapított támogatások folyósítása 

 

8.§ 

 

(1) A megállapított pénzbeli támogatások kifizetése folyószámlára utalással történik, 

kivéve valamely törlesztő részlet, intézményi térítési díj átvállalását vagy támogatását, 

amelynek folyósítására átutalással kerül sor. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások folyósításának és elszámolásának 

rendjére egyebekben a 62/2006. (III.27.) Korm. rendeletben foglaltak irányadóak. 

 

(3) A megállapított természetbeni támogatások folyósításának módjáról a támogatást 

megállapító határozatban kell rendelkezni. 

 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 

9.§ 

 

(1) Az e rendeletben foglaltak szerint megállapított ellátásokat jogosulatlanul 

igénybevevő által az ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a 

visszafizetés méltányosságból, részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a 

visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja 

megélhetését veszélyeztetné, vagy ismételten szociális gondoskodásra szorulna. 

 

(2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama 

azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének 

időtartama. 

III. FEJEZET 

 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI RENDSZERE 

 

10.§ 

 

Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését 

 

a) pénzbeli ellátások, 

b) természetben nyújtott szociális ellátások biztosításával, 

c) szociális szolgáltatások megszervezésével  

valósítja meg. 

Pénzbeli ellátások 

 

11.§ 

 

Az önkormányzat a Szt.-ben, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a 

szociálisan rászorulók részére jövedelmeik kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli 

ellátások nyújtásával gondoskodik 

a) időskorúak járadéka, 

b) rendszeres szociális segély, 

c) rendelkezésre állási támogatás, 

d) lakásfenntartási támogatás, 
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e) ápolási díj, 

f) átmeneti segély, 

g) temetési segély. 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

12.§ 

 

A hatáskör gyakorlására folyósított szerv döntése alapján természetbeni szociális ellátásként 

is nyújtható a  

a) lakásfenntartási támogatás, 

b) átmeneti segély, 

c) közgyógyellátási igazolvány. 

 

Szociális szolgáltatások 

 

13.§ 

 

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi szociális 

alapszolgáltatásokat szervezi meg: 

 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) nappali ellátás, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 

Pénzbeli ellátások 
 

Időskorúak járadéka 

 

14.§ 

 

(1) A jegyző az időskorúak járadékát a Szt. 32/B-32/E §-aiban foglaltak alapján állapítja 

meg. 

Aktív korúak ellátása 

 

15. § 

 

       (1) A Szt.37/B.(1) bekezdés b.)-c.) pontja alapján rendszeres szociális segélyben    

             részesülő  együttműködni köteles a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti  

             Szolgálattal (továbbiakban: Szolgálat). 

 

(2) A Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programról, a program helyéről 

és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a programról a megkezdése előtt, legalább 

8 munkanappal írásban értesíti. 

 

(3) A Szolgálat által szervezett programok:  

a.) álláskereső klubfoglalkozások, 
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b.) egyéni tanácsadások (életvezetési, munkavállalási, mentálhigiénés, 

pszichológiai, jogi) 

c.) együttműködés az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 

megszerzése érdekében a családgondozóval, 

d.) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermekek napközbeni 

ellátásának megszervezése érdekében. 

 

(4) Az 15.§(1) bekezdésben meghatározott személy együttműködési kötelezettségét 

megszegi, ha 

 

a.) a Szolgálat által, a részére előírt programokon nem vesz részt, 

b.) a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során nem működik együtt, 

c.) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem 

jelenik meg. 

 

(5)  Az együttműködési kötelezettség megszegését írásba kell foglalni, és azt 15 napon   

       belül el kell juttatni a rendszeres szociális segélyt megállapító, illetékes jegyzőnek. 

 

      (6)
1
  Az aktív ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt  

               rendszeres szociális segélyre jogosult, ha 

a.) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való 

részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy  

b.) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja, vagy 

c.) a közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a 

munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül „nem alkalmas” 

minősítést kapott. 

 

      (7)
2
  Amennyiben a (6) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való  

             jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres  

             szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától  

             kell folyósítani. 

 

      (8)
3
  A (6) bekezdés a.) pontja esetében amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult  

             személy az egészségügyi állapotának javulása miatt közcélú munkába való  

             részvételének biztosítását kéri, és az állapotváltozást szakorvosi véleménnyel  

             igazolja, a felvétel megszűnését illetve az orvosi véleménynek a Hivatalba történő  

             beérkezését követő hónap első napjától az Szt. 35.§(1) bekezdése szerint  

             együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára –  

             amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll –   

             rendszeres szociális segély jár. 

 

Lakásfenntartási támogatás 

 

16.§ 

(1) Az önkormányzat 

 

                                                 
1
 Beiktatta az 5/2010.(III.23.)Ktr. számú rendelet. Hatályos 2010. március 23. napjától. 

2
 Beiktatta az 5/2010.(III.23.)Ktr. számú rendelet. Hatályos 2010. március 23. napjától. 

3
 Beiktatta az 5/2010.(III.23.)Ktr. számú rendelet. Hatályos 2010. március 23. napjától. 
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           a) normatív lakásfenntartási támogatást nyújt a Szt. 38.§ (2)- 

              (8)bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint, 

     b) önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az e § (3)  

         bekezdésében meghatározott szabályok szerint. 

 

(2) A normatív lakásfenntartási támogatásra a Szt. 38.§ (2)-(8) bekezdésében 

meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

(3) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a személynek, 

akinek a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás 

elismert havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30%-át. 

 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert 

havi költségének 5%-a, de nem lehet kevesebb 2.500,- forintnál. 

A támogatás megállapításakor az összeget 100 forintra kell kerekíteni. 

 

(5) Lakásfenntartási támogatás számításánál figyelembe vett egy négyzetméterre jutó havi 

elismert költség megegyezik a mindenkori hatályos költségvetési törvényben 

meghatározott mértékkel. 

 

(6) A közüzemi díjak és a fogyasztás mértékét a kérelmezőnek a kérelem benyújtását 

megelőző 1 hónap számláival, illetve ha ezek nem állnak rendelkezésére, a 

szolgáltatótól beszerzett – a kérelmet megelőző 1 hónap fogyasztásáról szóló – 

igazolással, vagy végszámlával kell igazolnia. 

 

(7) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani. 

 

(8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú mellékletét képező 

nyomtatványon kell benyújtani. 

 

Ápolási díj 

 

17.§ 

 

(1) A jegyző az ápolási díjat a Szt. 40-43/A §-a, valamint 44.§-aiban foglaltak alapján  

      állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét  

       betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy    

       főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,   

       egyedül álló esetén a 150%-át(továbbiakban: méltányossági ápolási díj). 

 

(3) A méltányossági ápolási díj összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb  

      összegének 80 %-a. 

 

Átmeneti segély 

 

Az átmeneti segély általános formája 
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18.§ 

 

(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 

általános átmeneti segélyt nyújt, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre eső 

jövedelem havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül 

élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja 

meg, amennyiben önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud 

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, 

elemi kár miatt anyagi segítségre szorul. 

 

     (2)
4
 Az (1) bekezdésben meghatározott általános átmeneti segély összege a rászorultság,    

           illetve a rendkívüli élethelyzet függvényében egyedileg kerül meghatározásra.  

 

     (3)
5
 Az átmeneti segély összege alkalmanként legfeljebb 20.000,-Ft. Az átmeneti segélyre  

           fordítható összeg éves keretét a mindenkori hatályos költségvetési rendelet tartalmazza. 

 

     (4)
6
 Az átmeneti segély kölcsön formájában is nyújtható. A pénzbeli ellátás ilyen formában  

           történő megállapítása esetén a megtérítés feltételeit az átmeneti segélyt megállapító  

           határozatban rögzíteni kell. A visszatérítendő átmeneti segélyre fordítható összeg éves   

           keretét a mindenkori hatályos költségvetési rendelet tartalmazza. 

 

     (5)
7
 A (4) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 50.000,-Ft lehet.” 

 

     (6) Az átmeneti segély iránti kérelmet e rendelet 2. számú mellékletét képező  

           nyomtatványon   kell benyújtani. 

 

Temetési segély 

 

19.§ 

 

(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak az vajtai állandó lakóhellyel 

rendelkező személynek aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, vagy 

annak a személynek aki vajtai állandó lakos eltemettetésről gondoskodott, attól 

függetlenül, tartásra kötelezett volt, vagy sem. 

 

(2) A temetési segély legkisebb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50 %-a, de elérheti teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a 

kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

 

(3) A temetési segély iránt benyújtott kérelemhez az e rendelet 5.§-ában 

meghatározottakon túl, csatolni kell: 

a) az eltemetés költségeit tartalmazó eredeti számlákat, amelyeket a  kérelmező, 

vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére állítottak ki, 

b) a halotti anyakönyvi kivonatot. 

                                                 
4
 Módosította a 3/2010.(II.11.)Ktr. számú rendelet. Hatályos 2010. február 11. napjától. 

5
 Módosította a 3/2010.(II.11.)Ktr. számú rendelet. Hatályos 2010. február 11. napjától. 

6
 Módosította a 3/2010.(II.11.)Ktr. számú rendelet. Hatályos 2010. február 11. napjától.   

7
 Módosította a 3/2010.(II.11.)Ktr. számú rendelet. Hatályos 2010. február 11. napjától. 
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(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset időpontját követő 30 napon belül lehet 

előterjeszteni az önkormányzatnál. 

 

(5) Temetési segély nem állapítható meg a Sztv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott 

személynek. 

       

       (6) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 3. számú mellékletét képező    

             nyomtatványon kell benyújtani. 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 

 

20.§ 

 

(1) A lakásfenntartási támogatás természetben különösen: 

 

a) tüzelőanyag megvásárlásával, 

b) közüzemi díjak megfizetésével nyújtható, 

 

abban az esetben ha: 

 

 a kérelmező ezt igényli, vagy 

 vélelmezhető, hogy a pénzbeli ellátás formájában nyújtott lakásfenntartási 

támogatást nem az általa lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló 

helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viselésére 

fordítja. 

 

(2) Az e §-ban szabályozott lakásfenntartási támogatásra a pénzbeli ellátásként nyújtott 

lakásfenntartási támogatásra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

 

A természetben nyújtott átmeneti segély 

 

21.§ 

 

(1) Az átmeneti segély akkor állapítható meg természetbeni ellátás (vásárlási utalvány) 

formájában, ha a kérelem étkezési térítési díj (díjhátralék), gyógyszerköltség, 

egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj, tüzelőanyag beszerzésének támogatására, 

élelmiszer, valamint ruházat vásárlására irányul, illetve a kérelmezőnek igazoltan több 

havi díj elmaradása van. 

 

Közgyógyellátás 

 

22 § 

 

Közgyógyellátásra jogosult a Szt. 50.§-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túlmenően az a 

szociálisan rászorult személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a 

területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában 
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az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át. 

 

 

Szociális szolgáltatások 
 

23.§ 

 

(1)Az önkormányzat az általa kötelezően (és önként felvállalt jelleggel) nyújtandó  

     szociális alapszolgáltatások biztosításáról társulási formában gondoskodik. 

 

(2) A szociális alapszolgáltatásokról a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti  

     Szolgálat( Cece, Árpád u.8.)(továbbiakban: „Háló”), illetve az Időskorúak Gondozási   

     Központja (Vajta, Szabadság tér 3.)(továbbiakban: Gondozási Központ) látja el. 

                               

A szociális szolgáltatások egyes formái 

 

Étkeztetés 

 

24.§ 

 

(1) A „Háló” az Szt. 62.§.-ában meghatározottak kör részére biztosít étkeztetést. 

 

Az (1) bekezdésben szabályozott étkeztetésre való jogosultság szempontjából az 

minősül szociálisan rászorulónak, aki: 

 

a) betöltötte 60. életévét, vagy 

b) krónikus betegségben szenved, amelyet a orvos igazol, vagy 

c) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

d) pszichiátriai beteg és ezt orvosszakértői véleménnyel igazolja, vagy 

e) orvos által igazoltan szenvedélybeteg, vagy 

f) hajléktalan, 

g) betegségéből adódóan átmeneti jelleggel mozgásában korlátozott, 

amelyet orvos igazol. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

25.§ 

 

A „Háló” a Szt. 63.§-ában meghatározottak részére és formában biztosít házi segítségnyújtást. 

 

Családsegítés 

 

26.§ 

 

A „Háló” a Szt. 64.§-ában meghatározott formában biztosítja a családsegítést. 

 

 

Nappali ellátás 

 



 12 

27.§ 

 

A „Gondozási Központ” a Szt. 65/F.§-ában meghatározott formában az intézmény szakmai 

programjában szabályozottak részére biztosít nappali ellátást. 

 

IV. FEJEZET 

 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 

 

Szociális szolgáltatások igénybevételének kérelmezése 

 

28.§ 

 

(1) A 23.§-ban meghatározott intézmények által nyújtott szociális alapszolgáltatások iránti 

kérelmet a „Háló” és a „Gondozási Központ” vezetőjéhez (a továbbiakban: 

intézményvezető) kell benyújtani a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1.sz. melléklete 

szerinti formanyomtatványon. 

 

(2) A kérelemről való döntés a Szt. 94/A §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott 

szabályok szerint történik. 

 

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali 

ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelem igazolást ebben az esetben is mellékelni 

kell. 

 

Az ellátás megszűnése és megszűntetése 

 

29.§ 

 

(1) Az intézményi ellátás megszűnik a Szt. 100.§-ában foglalt esetekben. 

 

(2) Az intézményi ellátást – a Szt. 101.§ (2) bekezdésében szabályozottakon túlmenően – 

az intézményvezető megszünteti, ha az igénylő: 

 

a) az intézményi térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti meg, 

b) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 

c) jogosultsága megállapításának feltételei már nem állnak fenn, 

d) kéri az ellátás megszüntetését. 

 

(3) Az intézményi ellátás megszüntetése esetén az intézményvezető a Szt. 101.§-ának (3) 

bekezdése szerint jár el. 

Térítési díjak 

 

30.§ 

 

(1) A 26.§-ban meghatározott intézmény által nyújtott alapszolgáltatásokért – ide nem 

értve a szociális információs szolgáltatást és a családsegítést – külön rendeletben 

szabályozott összegű térítési díjat kell fizetni. 

 

(2) Ingyenes ellátásban részesülnek a 100. életévüket betöltött igénylők. 
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V. FEJEZET 

 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

módosuló és hatályukat vesztő rendeletek 

 

32.§ 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet helybe szokásos módon 

történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(2) E rendelet 15.§-ban foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vajta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi szociális igazgatásról és a pénzbeni és természetben 

nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2005.(X.28.)Ktr.számú 

rendelet, valamint a módosításáról szóló 3/2006.(II.01.)Ktr. számú, 

1/2007.(II.16.)Ktr.számú valamint 12/2007.(VI.01.)Ktr. számú rendelet. 

 

 

 

                          Térmeg György                                              Simon János 

                             polgármester                                                       jegyző 

 

 

 
Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

Vajta, 2009. február 12. 

 

 

 

                                                                                                   Simon János 

                                                                                                         jegyző 
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1. sz. melléklet 

a 3/2009. (II.12.) Ktr. rendelethez 

 

KÉRELEM 

a lakásfenntartási támogatás megállapításához 

 

1) Kérelmező neve: ...............................................................................................  

Anyja neve: .......................................................................................................  

Születési helye, ideje: ........................................................................................  

Állandó lakcíme: ...............................................................................................  

Tartózkodási helye: ...........................................................................................  

2) A háztartásban élő személyek száma: ................................................ fő 

3) A háztartásban élő személyek 1 főre jutó jövedelme: ....................... Ft/hó 

4) A használt lakás alapterülete: ............................................................. m2 

5) A lakás szobáinak száma: ..................................................................  

6) A lakás komfortfokozata: 

 

– összkomfortos 

– komfortos 

– félkomfortos 

– komfortnélküli 

– szükséglakás 

 

7) A lakás használatának jogcíme: 

 

– tulajdonos 

– főbérlő 

– albérlő 

– családtag 

– egyéb, és pedig: 

 

8) A lakás fenntartásának költségei: 

 

– Lakbér: ..................................................................................... Ft/hó 

– Albérleti díj: ............................................................................. Ft/hó 

– Lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő  

Részlete .................................................................................... Ft/hó 



 15 

 

9) A közművek költségei: 

 

– Víz- és csatornadíj ................................................................... Ft/hó 

– Villanyszámla .......................................................................... Ft/hó 

(villanyfűtés esetén külön feltüntetni a nappali és külön az éjszakai 

fogyasztás díját) 

– Fűtés díja: ................................................................................. Ft/hó 

(A fűtés módja: villany, szén, fa, gáz egyéb ............................ ) 

– Szemétszállítási díj: ................................................................. Ft/hó 

 

10) A kérelem indokai: ............................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

 

 …………………………….. 

 kérelmező aláírása 

 

___________________________________________________________________  

 

Jelen kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot és a hozzá tartozó 

jövedelem igazolásokat. 
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2. sz. melléklet 

a 3/2009. (II.12.) Ktr. rendelethez 

 

KÉRELEM 

átmeneti segély megállapításához 
 

 

Segélykérő neve:…………………………………………szül. 

hely……………………………….. 

 

Ideje:………  év……….hó……nap       Anyja 

neve:……………………Ln.:…………………… 

 

Családi állapota…………………..Állandó 

lakóhelye……………………………………………… 

 

 

Tartózkodási 

helye:…………………………………………………………………………………. 

 

Közös háztartásban élő családtagok felsorolása név szerint, foglalkozás szerint, jövedelmek  

 

szerint (minden családtagnál szíveskedjen leírni a jövedelmet – gyermeknél rendszeres  

 

nevelési segély, illetve kiegészítő családi pótlék, gyermektartásdíj. 

 

Szíveskedjen a jövedelmekről szóló igazolásokat –(munkabér, munkanélküli segély, járadék,  

 

jövedelempótló támogatás, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, rokkant  

 

nyugdíj, ápolási díj, gyermeknevelési támogatás) – mellékelni. 

 

 

 

Kérelmező……………………………név…………………..szül. 

hely……….év……hó…..nap 

 

Jövedelem 

megnevezése…………………………………………………………………………… 

 

Jövedelem összege……………………………………    

 

Családtagok: 

 

1. Név……………………………………… szül. 

hely:……………………………év….hó….nap 

 jövedelem 

megnevezése…………………………….összege………..……Ft 
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2. Név……………………………………… szül. 

hely:……………………………év….hó….nap 

 jövedelem 

megnevezése…………………………….összege………..……Ft 

 

3. Név……………………………………… szül. 

hely:……………………………év….hó….nap 

 jövedelem 

megnevezése…………………………….összege………..……Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendkívüli élethelyzetemet az alábbiakkal 

indokolom:…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

 

Kérelmemhez mellékelem: a velem közös háztartásban élők 3 hónapnál nem régebbi 

jövedelmi igazolását, illetve jövedelméről, nyugdíjáról, rendszeres segélyéről, egyéni 

vállalkozásból származó jövedeleméről szóló igazolást. 

 

 

 

Vajta, 200………………………..hó…………nap. 

 

 

…………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

Nyilatkozat: Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy semmiféle 

jövedelemmel nem rendelkezem. 

 

…………………………….. 

kérelmező aláírása 
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3. sz. melléklet 

a  3 /2009. (II.12.) Ktr. rendelethez 

 

KÉRELEM 

temetési segély megállapításához 

1./ Kérelmező adatai: 

 

Név: .....................................................................................................................................  

Leánykori név: .....................................................................................................................  

Anyja neve: ..........................................................................................................................  

Születési hely, idő: ..............................................................................................................  

Lakóhely: .............................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ...............................................................................................................  

Egyedülálló: igen nem 

 

Családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege: ................................ Ft/hó 

 

Az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott-e: igen

 nem 

2./ Az elhunyt személy adatai: 

Név: .....................................................................................................................................  

Leánykori név: .....................................................................................................................  

Anyja neve: ..........................................................................................................................  

Születési hely, idő: ..............................................................................................................  

Lakóhelye az elhalálozás időpontjában: ..............................................................................  

 

A halál helye, időpontja: .....................................................................................................  

 

3./ Az igénylő tartási / öröklési szerződést kötött-e az elhunyt személlyel: igen nem 

 

4./ A kérelemhez csatolni kell: 

 

a) Az eltemetés költségeit tartalmazó eredeti számlákat, 

b) Halotti anyakönyvi kivonatot, 

c) Jövedelemnyilatkozatot az igénylő és a vele közös háztartásban élő 

családtagjainak az egy főre jutó havi jövedelméről 

 

Vajta, 20……….év …………………hó ……..nap 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 
 ……………………………… 

  kérelmező aláírása 



 19 

 


