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Szemely Község Önkormányzat Képviselő –testületének 

5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 

  

A Szemely Község Önkormányzat Képviselő–testülete Az Alkotmány 44/A.§ (1) 

bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25.-26.§-aiban, továbbá 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 14.-16.§- aiban  kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról az egyének, a családok 

és a közösség szociális biztonságának és működőképességének elősegítése és, 

megőrzése érdekében a következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Szemely község közigazgatási területén 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3.§-ban 

megjelölt személyekre a Szt. 4.§ alkalmazásával.  

 

 

 

2.§. 

Eljárási rendelkezések 

 

 

(1) Az eljárási rendelkezéseket - e rendeletben foglaltakon túl – az Szt. 5.§-

16.§-a szabályozza.   

(2) A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokat szabályozza:  

a.) lakásfenntartási támogatást, 

b.) átmeneti segélyt, 

c.) temetési segélyt, 

d.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg, 

e.) közgyógyellátás 

(3) A polgármester átruházott hatáskörben rendkívüli, sürgős esetben átmeneti 

segélyt állapít meg és gondoskodik a házipénztárból történő azonnali 

kifizetéséről. 

(4) A szociális ellátások iránti kérelmet az (5)-(6) bekezdésben megállapított 

hatáskörök címzettje szerint a Pécsudvard, Birján, Lothárd, Szemely, 
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Szőkéd Önkormányzatok Körjegyzőségnél (a továbbiakban: hivatal) kell 

benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványon. 

 

 

 

3.§. 

Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése és az adatkezelés 

 

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel 

kapcsolatban az Szt. 17.§-24.§-i az irányadóak. . 

 

 

 

 

II. Fejezet 

Különös rész 

 

Pénzbeli ellátások 

 

 

4 . §   

 

Aktív korúak ellátása 

 

(1) Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos szabályozást az Szt. 33.§-37/C.§ 

szabályozza.  

(2) Az Szt. 35. (2) bekezdése értelmében a bérpótló juttatásra való jogosultság 

feltétele az Szt. feni rendelkezésein túl:  

a.) a lakókörnyezetének rendben tartása (lakás, ház és annak udvara, 

kertje, kerítésen kívüli terület és járda) 

b.) az ingatlan és környezete higiéniájának biztosítása 

 

 

 

5.§. 

Lakásfenntartási támogatás 

 

 

 

(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, melynek 

szabályait az Szt. 38-39.§-ai szabályozzák.  

(2) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt a normatív, illetve az 

Szt. 38.§ (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás 

kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként.  
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(3) A helyi lakásfenntartási támogatás – mint önálló ellátás – megállapításánál az 

Szt. 38.§ (9)-(10) bekezdésein túl az alábbiakat kell figyelembe venni:  

a.) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200.%-át 

b.) a lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi 

összjövedelmének 30%-át; vagy a lakás fűtési költségének havi összege 

eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. 

c.) A támogatás összege minimum: 2.500,- Ft/hó 

d.) a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente két alkalommal 

március 31. és október 31. napjáig nyújtható be 

e.) elismert költségek az Szt. 38.§ (10) bekezdésében foglaltak – összességében 

500,- Ft/m2/hó, továbbá a lakás fűtéséhez felhasznált hőenergia fűtési 

szezonban felmerülő költsége díjának 1/6 része. A költségeket számlával 

kell igazolni.  

 

 

6.§  

Átmeneti segély 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt, melynek szabályait – e 

rendelet rendelkezésein túl – az Szt. 45.§-a tartalmazza. 

(2) Egy naptári éven belül ugyanazon rászoruló részére legfeljebb két alkalommal 

állapítható meg átmeneti segély. 

(3) Az átmeneti segély egyszeri összegét – a rászorultsághoz igazodóan – 1.000,- 

és 10.000,- Ft közötti összegben lehet megállapítani.  

(4) A képviselő-testület, illetve a polgármester amennyiben a rászoruló azonnali 

anyagi segítséget más formában nem tud igénybe venni a kivételes méltánylást 

érdemlő élethelyzetbe került rászorulóknak - betegség, elemi kár esetén - 

100.000,- Ft-ig terjedő segélyt adhat.  

(5) Az Szt. 45.§ (1) bekezdése értelmében átmeneti segély kamatmentes 

kölcsönként is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege 10.000,- és 

100.000,- Ft között állapítható meg, melynek összegéről a képviselő-testület 

esetenként dönt. A kölcsönt részletekben kell visszafizetni egyedi döntés 

alapján, de maximum 12 hónap alatt. A kölcsönben részesülőkkel 

szerződéskötésre kerül sor, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának 

célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes 

visszafizetése esetén a behajtás módját. A szociális kölcsön iránti kérelmet 

házasságban élők esetén mindkét házastársnak kell előterjesztenie. Az élettársi 

kapcsolatban élő személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élettársak és a 

kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írniuk. A kölcsön 

folyósításáról szóló szerződésben a házastársakat, illetve élettársakat 

egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. Nem részesíthető kamatmentes 

kölcsönben az, aki 3 éven belül igénybe vett kölcsönét nem, vagy 

késedelmesen fizette vissza.  
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7.§ 

Temetési segély 

 

 

(1) A települési önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek szerint  - 

jövedelemtől függetlenül - temetési segélyt nyújt az elhunyt hozzátartozójának, 

vagy a temetésről gondoskodó személynek, amennyiben az eltemettetésről 

gondoskodik.  

(2) A temetési segély iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül lehet 

benyújtani a hivatalhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

(3) A  kérelemhez csatolni kell: 

a.) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

b.) a temetés költségeiről szóló, a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban 

élő családtagja nevére kiállított számlát. 

(4) A temetési segély összege minimum a helyben szokásos legolcsóbb költség 

10%-a, maximum 50.000,- Ft. 

(5) Nem adható temetési segély az Szt. 46. (2) bekezdésében meghatározott 

személynek.  

. 

 

 

 

8.§ 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának szabályait – e 

rendelet rendelkezésein túl – a Gyvt. 21.§-a tartalmazza. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatás formájában is 

nyújtható - különösen a veszélyeztetett gyermekek számára – tankönyv, 

tanszerellátás támogatása, gyermekétkeztetési térítési díj átvállalása, utazási 

költségtérítés, stb. céljára. 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke egy-egy esetben 

gyermekenként 3.000,- Ft-tól 25.000,- Ft-ig terjedhet, amelynek konkrét 

összegéről a Képviselő-testület egyéni elbírálás alapján dönt. 
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III. Fejezet 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

9.§ 

Közgyógyellátás 

 

 

(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése 

érdekében biztosított hozzájárulás, melynek  eljárási rendelkezéseit az Szt.49.§-

53.§-a tartalmazza, az önkormányzat a törvényi szabályozástól nem tér el, az 

alábbi feltételek mellett nyújtható: 

a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 

200%-át. 

b.) akinek az igazolt, társadalombiztosítás által támogatott, rendszeresen 

használt gyógyszereinek költsége meghaladja az öregégi nyugdíj 

mindenkori  legkisebb összegének 25%-át.  

 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

10.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg hatályát 

veszti A Szemelyi Önkormányzat képviselő-testületének többször módosított 4/2004. 

(V.01.) számú, 5/2005. (IX.30.) számú, 1/2006. (I.30.) számú, 5/2006 (VII.01.), 

számú, 7/2007. (IV.30.) számú, 3/2009. (V.31.) számú, illetve a 13/2010. (XII.29.) 

számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról. 

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt, az Szmtv, 

továbbá azok végrehajtására kiadott kormányrendeletek szerint kell értelemszerűen 

eljárni.  

 

              Fenyvesi Árpád                     Szauer Tímea 

       polgármester               körjegyző 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a Szemelyi Önkormányzat Képviselő – testülete 2011.03.31. napján  

megtartott ülésén alkotta meg. 

Kihirdetve: 2011.04.01.         

Szauer Tímea körjegyző 


