
Abasár Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról

Abasár  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról
szóló  1993.  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Szt.)  132.  §  (4)  bekezdés  a)  és  g)  pontjában  kapott
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  és  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi XLXXXIX.  törvény 13. §  (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint az
Szt. 33. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza
a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait,
rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéről.

(2)  A  Képviselőtestület  az  ellátások  biztosításával  a  szociális  szempontokból  rászorult  családok
életminőségén  kíván  javítani,  egyidejűleg  ösztönözni  kívánja  a  kérelmezőket  arra,  hogy  maguk  is
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső
tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:

1.  egy  főre  jutó  jövedelem:  az  Szt.  4.  §  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontjára  tekintettel  a  c)  és  f)  pont
figyelembe vételével számított összeg;
2. környezettanulmány: a kérelmező saját otthonában történő felkeresése  információ gyűjtés céljából

életkörülményei, jövedelmi, illetve vagyoni viszonyaival kapcsolatban;
3.  munkanélküli:  az  az  aktív  korú  személy,  aki  az  állami  foglalkoztatási  szervnél  álláskeresőként

nyilvántartott, és az állami foglalkoztatási szervvel folyamatosan együttműködik;
4.  pénzbeli  ellátások:  rendkívüli  települési  támogatás,  téli  tüzelő  megvásárlása  céljából  nyújtott

támogatás, babakelengye támogatás;
5.  tartósan  beteg:  az  a  személy,  aki  előreláthatólag  három  hónapnál  hosszabb  időtartamban  állandó

ápolást, gondozást igényel;
6.  természetbeni  ellátások:  települési  támogatás,  élelmiszer  és  tüzelő  támogatás,  ingyenes  étkezés

biztosítása.

Az ellátások megállapításának általános szabályai
 

3. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként nyújtott települési támogatás megállapításakor –
ha  az  Szt.  vagy  e  rendelet  másként  nem  rendelkezik  –  az  egy  háztartásban  élő  személyek  szociális
helyzetét  egységben  kell  vizsgálni.  A  támogatásokat  úgy  kell  megállapítani,  hogy  elősegítsék  a
kérelmező létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

4. § Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező, vagy a jogosultság szempontjából beszámítandó
bármely családtagja

a)az igénylés benyújtásának időpontjáig nem vette igénybe, vagy az igénybevételi eljárást nem
indította  el  azokra  a  társadalombiztosítási,  vagy  rendszeres  pénzellátásokra, melyekre  szerzett,
vagy származtatott joga fennáll;
b)a családsegítővel történő együttműködést nem vállalja vagy nem teljesíti;
c)a településen biztosított szociális közszolgáltatást önhibájából nem veszi igénybe, vagy
d)önhibájából nem vesz részt a helyi szociális szövetkezet feladatellátásában. 



5.  §  (1)  Az  ellátásra  irányuló  kérelmet  –  ha  e  rendelet  másként  nem  rendelkezik  –az  Abasári
Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell  tüntetni a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően  amennyiben az
adott  támogatási  forma előírja – a kérelmező háztartásában, vagy családjában élő személyek  lakcímen
tartózkodási jogcímét, a rokonsági fokot, a támogatás elbírálásához szükséges további adatot, igazolást,
valamint a támogatás igénylésének indokolását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:
a)a  kérelmező,  valamint  a  vele  egy  családban  vagy  háztartásban  lakó  személyek

vonatkozásában  az  érvényes  személyi  azonosító  igazolvány  vagy  személyazonosságot  igazoló
más érvényes hatósági igazolvány másolatát,
b)a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
c)a  társadalombiztosítási  azonosító  jelet  igazoló  hatósági  igazolvány  másolatát,  adókártya

másolatát,
d)a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást, tárgyévi nyugellátásról szóló

éves  értesítőt,  valamint  az  utolsó  havi  nyugellátásról  szóló  postai  szelvényt  vagy  folyószámla
kivonatot,
e)társadalombiztosítási ellátás esetében a havi járandóságró1 szó1ó igazolást,
f)munkanélküli esetén a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Munkaügyi

Kirendeltsége által kiadott igazolást arró1, hogy a kérelem benyújtásakor a kérelmező regisztrált
álláskereső,
g)a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,
h)18. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállását

igazoló iskolalátogatási igazolást,
i)annak igazolását, hogy valamely jövedelem, támogatás megállapítása folyamatban van,
j)a  gyermek  elhelyezése  vagy  ideiglenes  hatályú  elhelyezése  és  a  gyámrendelés  tárgyában

hozott bírósági vagy gyámhivatali határozatot,
k)a  gyermektartásdíj  –  amennyiben  az  rendelkezésre  áll  –  megállapításáról  szóló  jogerős

bírósági ítélet eredeti, vagy az eredetivel megegyező hiteles másolatát, valamint
l)a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolást.

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban vagy családban
élő  személyek  vagyoni  –  jövedelmi  viszonyairól  igazolást  becsatolni,  vagy  ha  ez  aránytalan
nehézségekbe  ütközne  és  időigényes,  akkor  ezekről  büntetőjogi  felelőssége  tudatában  nyilatkozatot
tenni.

(5) Az Szt.  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában meghatározott  vagyont,  vagyoni  helyzetet  a Korm.  r.  1.
számú mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.

(6) Munkanélküli, vagy havi  rendszeres  jövedelemmel nem rendelkező kérelmező részére  támogatás
csak abban az esetben állapítható meg, ha a 3. § 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és az
erről  szóló  igazolást  benyújtotta,  vagy  ha  a  kérelmező  igazolással  alátámasztott  ok  miatt  –  így
különösen:  jelentős  mértékű  összszervezeti  egészségkárosodás,  egyéb  súlyos  betegség,  vagy
jogszabályi  rendelkezés  erejénél  fogva  –  nem  tud  megfelelni  a  3.  §  3.  pontjában  meghatározott
követelménynek.

(7) Nincs  szükség  igazolásra  azon adatok  tekintetében, melyek az Önkormányzat nyilvántartásaiban
fellelhetőek.

6. § (1) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az egyes támogatási formákhoz külön is
előírt igazolásokat.
 



(2) Vállalkozó kérelmező esetén az Szt. 10. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy jövedelmének
igazolásához  az  adóbevallással  már  lezárt  időszak  tekintetében  az  illetékes  adóhatóság  igazolása
szükséges.
 
(3)  Valamennyi  települési  támogatásra  irányuló  kérelem  elbírálásának  feltétele  a  Családsegítő

Szolgálat közreműködésével elkészített környezettanulmány megléte.
 
(4) A (3) bekezdésben megjelölt környezettanulmánynak tartalmaznia kell, hogy a kérelmező és a vele

egy  családban  vagy  háztartásban  élő  személy  a  kérelemben  megjelölt  és  hatósági  igazolvánnyal
alátámasztott  lakó,  tartózkodási  helyén  életvitelszerűen  tartózkodik.  Tartalmaznia  kell  továbbá  a
kérelem elbírálásához szükséges jövedelmi, vagyoni viszonyokat.
 
(5)  Amennyiben  a  jövedelemre  vonatkozó  nyilatkozatban  foglaltak  a  Hivatal  tudomása,  vagy

környezettanulmány alapján vitathatók, alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására vonatkozó
szabályokat.
 
(6) E rendeletben meghatározott feltételekkel nyújtható  szociális rászorultságtól függő  támogatások

megállapításánál a család vagy a háztartás Szt. 4. § (1) bekezdés – az a)  b) pontjaira tekintettel –  c) és
f) pontjai szerinti jövedelmét és vagyonát kell figyelembe venni.
 
(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások megállapításával kapcsolatos eljárási cselekmények

elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 

7.  §  A  kérelem  benyújtásától  számított  8  napon  belül  a  szociális  ügyintéző  a  családgondozó
közreműködésével környezettanulmányt készít. A kérelmet  a benyújtástól  számított  21 napon belül  el
kell bírálni. 

8.  §  A  Képviselőtestület  hatáskörébe  tartozó  pénzbeli  és  természetbeni  települési  támogatásokról
átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

9.  §  (1)  Egyidejűleg  legfeljebb  két  jogcímen  van  lehetőség  települési  támogatásban  részesülni,
melyből egy rendszeres és egy rendkívüli jellegű támogatás.
 
(2) Rendkívüli jellegű települési támogatást évenete három alkalommal lehet igénybe venni.

II. Fejezet

Együttműködés a Családsegítő Szolgálattal
rendszeresen nyújtott települési támogatás esetén

10. § (1) A rendszeresen biztosított települési támogatás megállapításának és folyósításának feltétele,
hogy  az  Abasári  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott  Integrált
Szociális  Intézmény  (a  továbbiakban:  Integrált  Szociális  Intézmény)  szervezeti  keretében  működő
Családsegítő Szolgálattal való együttműködési kötelezettséget írásbeli nyilatkozatban vállalják.

(2) Az együttműködési kötelezettség kiterjed arra, hogy a települési támogatásra jogosult személy
a)az  együttműködésre  kijelölt  szervnél  a  határozat  közlésétől  számított  15  napon  belül

nyilvántartásba veteti magát,
b)a  létfenntartását  segítő  programról  írásban  megállapodik  az  együttműködésre  kijelölt

szervvel,
c)teljesíti a létfenntartását segítő programban foglaltakat, továbbá
d)az  ellátásra  való  jogosultság  feltételeinek  felülvizsgálatában  együttműködik  az

Önkormányzattal.



(3)  A  települési  támogatásra  jogosult  a  határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított  15  napon  belül
köteles  az  Integrált  Szociális  Intézménynél  megjelenni,  és  a  megjelenéstől  számított  30  napon  belül
írásbeli megállapodást kötni a létfenntartást segítő programról.

(4)  Az  Integrált  Szociális  Intézmény  a  települési  támogatásban  részesülő  személy  szociális
helyzetének, korának, mentális és egészségi állapotának megfelelő, egyénre szabott létfenntartást segítő
programot határoz meg, melyről írásban megállapodik a támogatottal. 

11. § (1) A létfenntartást segítő programok kötelező tartalmi elemei:

a. Személyi adatok
b. Megvalósítandó célok
c. A kliens feladatai
d. A családgondozó feladatai
e. Az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés dokumentálása

(2) A létfenntartást segítő program kiterjed:
a)az Integrált Szociális Intézménnyel való rendszeres kapcsolattartásra, legalább 3 havonkénti

személyes találkozás
b)az  Integrált  Szociális  Intézmény  által  szervezett  programokon  való  részvételre,  melynek

típusai a következők lehetnek.
ba) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügy)
bb) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás
bc) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás, szociális helyzet romlásának elkerülését

célzó program
bd) munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahely keresést segítő technikák alkalmazása)

c)a települése biztosított szociális közszolgáltatás igénybevétele
d)munkavégzés  a  szociális  szövetkezetben,  közhasznú  munkavégzés,  közmunkaprogramban

való részvétel támogatása a szociális munka eszközeivel.

12. § (1) Az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti, ha a települési támogatásra jogosult
a)elmulasztja  az  együttműködésre kijelölt  intézménynél  előírt  határidőn belül nyilvántartásba

vetetni magát,
b)a  megadott  határidőn  belül  nem  köti  meg  a  létfenntartást  segítő  programról  szóló

megállapodást
c)a  létfenntartást  segítő  programról  írásban  megállapodik,  de  nem  teljesíti  a  programban

foglaltakat.

(2)  Az  együttműködési  kötelezettség  megszegése  esetén  az  Integrált  Szociális  Intézmény
családgondozója 3 napon belül megkeresi a települési támogatásban részesülő személyt, és megvizsgálja
a mulasztás okát.

(3)  Ha  a  települési  támogatásban  részesülő  személy  önhibáján  kívül  nem  tesz  eleget  az
együttműködési kötelezettségének, azt az akadályoztatás megszűnésétől számított 8 napon belül igazolni
köteles, és az akadály elhárulását követően köteles megkezdeni illetve folytatni az együttműködést.

(4)  Amennyiben  a  települési  támogatásban  részesülő  személy  önhibájából  nem  tesz  eleget  az
együttműködési kötelezettségének, az Integrált Szociális Intézmény 8 napon belül jelzi a Hivatalnak az
együttműködés létrejöttének elmaradását, vagy megszegését.

(5)  Meg  kell  szüntetni  a  települési  támogatását  annak  a  személynek,  aki  az  együttműködési
kötelezettségét neki felróhatóan megszegi.

13.  §  Jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybe  vett  ellátás  megtérítésére,  e  körben  méltányosság
gyakorlására az Szt. 17. §ának rendelkezései az  irányadók, de a visszafizetés nem mentesít az egyéb,



így különösen a büntetőjogi vagy szabálysértési felelősség alól. 

14.  §  Kérelmező  a  jogosultság  feltételeit  érintő  lényeges  tények,  körülmények  megváltozásáról  15
napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.

III. Fejezet

Települési támogatások

A települési támogatások nyújtásának formái
15. § (1) A képviselőtestület az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján a következő

rendszeres települési támogatásokat nyújthatja:
a)      a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b)      a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
c)      ingyenes étkeztetés biztosítása (szociális étkeztetés térítésmentes biztosítása).

(2) A  képviselőtestület  az  Szt.  45.  §  (3)  és  (4)  bekezdései  alapján  rendkívüli  települési  támogatást
nyújt:

a)            létfenntartási  gondok  enyhítéséhez,  vagy  önhibáján  kívül  legfeljebb  2  havi  közüzemi
díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,
b)      betegséghez,
c)           halálesethez, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, ha a

temetési költség viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti,
d)     elemi kár elhárításához,
e)            iskoláztatáshoz  a  gyermek  hátrányos  helyzete  miatt  segítségre  szorulók  anyagi

gondjainak enyhítéséhez,
f)       élelmiszer és tüzelő támogatás
g)      babakelengye támogatás.

16. §  (1) A  települési  támogatást  egészben vagy  részben elsődlegesen  természetbeni  ellátásként kell
megállapítani, ha

a. a kérelem kifejezetten erre irányul, vagy
b. az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a támogatás felhasználása nem
rendeltetésének megfelelően történik.

(2) Települési támogatás természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, különösen Erzsébetutalvány,
az  élelmiszer,  a  tüzelősegély,  a  tankönyvés  tanszervásárlás  támogatása,  a  tandíj,  a  közüzemi  díjak,  a
jogosult  közvetlen  költségeinek  átvállalása,  ingyenes  szociális  étkezés  lehetőségének  biztosítása  a
közétkeztetést  ellátó  konyháról,  illetve  a  gyermekintézmények  térítési  díjának  kifizetéséhez  nyújtott,
valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

(3) A rendkívüli települési támogatás pénzbeni ellátásként is biztosítható.

(4) A jogerősen megállapított támogatásokat az Önkormányzat az alábbiak szerint folyósítja:

a. a megállapított rendszeres pénzbeni ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig,
b. a települési támogatást és a kamatmentes szociális kölcsönt a döntést követő 8 napon belül,
c. a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén a döntést követően
azonnal.

(5) A támogatások kifizetése – az ügyfél kérése szerint – házi pénztárból vagy lakossági folyószámlára
utalással történhet.



(6) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől
számított 30 napon belül elszámoltatható.

Lakhatási támogatás

17. §  (1) A képviselőtestület  települési  támogatásként  lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó  támogatást
nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára  szolgáló  helyiség  fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  való
hozzájárulásként.

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram és a vízfogyasztás díjához történő hozzájárulás, közvetlenül a
szolgáltatóhoz történő utalással.

(3) A  lakhatási  támogatás  olyan,  a  lakásfenntartással  összefüggő  rendszeres  kiadásokhoz  nyújtható,
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4) Lakhatási  támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
nettó  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  (a
továbbiakban: nyugdíjminimum) a 150 %át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez a 6. § (3) bekezdésében
meghatározottakon túlmenően mellékelni kell a háztartás rezsiköltségét  igazoló, a kérelem benyújtását
megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, bizonylatokat, valamint a lakás használatának jogcímét
alátámasztó  iratot,  így  különösen  tulajdoni  lapot,  bérleti  szerződést,  lízing  szerződést,  használati
szerződést, lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot.

(6)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  lakhatási  támogatás  a  kérelem  benyújtása  hónapjának  1.
napjától kezdődően, legkésőbb 2015. december 31. napjáig állapítható meg.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás összege havonta 3.000, Ft. 

18. § (1) A jogosultságot megállapító határozatban arról  is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely
lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az azonosító adatokat.

(2) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól a
szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja
jóvá.  

19. § (1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban  élő  személyek  és  háztartások  számától.  Külön  lakásnak  kell  tekintetni  a  társbérletet,  és  a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(2) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni:
a)ha  a  kérelmező  lakcíme  a  támogatás  folyósítása  alatt  megváltozik,  vagy  a  kérelmező

elhalálozott, vagy
b)ha  a  kérelmező,  valamint  a  háztartásában  élő  személyek  jövedelmi,  vagy  vagyoni

viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő  változás következik be,
a változás hónapját követő hónaptól.

Rendkívüli települési támogatás

20. § (1) A Képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben került, valamint
időszakos vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározott
rendkívüli  települési  támogatást nyújt; alkalmanként vagy havi  rendszerességgel nyújtható vissza nem
térítendő települési támogatás, illetve kamatmentes kölcsön formájában.



(2)  Amennyiben  a  kérelmező  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint
időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gondokkal  küzd  egyszeri  vagy meghatározott  időtartamra,  de
legfeljebb 3 hónapra szóló havi rendszerességgel fizetendő települési támogatás állapítható meg annak a
vagyontalan  személynek,  akinek  családjában  az  egy  főre  jutó havi  családi  jövedelemhatár mértéke  az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %a.

(3) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra tekintettel állapítható meg:

a. létfenntartási gondok enyhítéséhez, vagy önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

b. betegséghez,
c. halálesethez, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, ha a temetési költség
viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti,

d. elemi kár elhárításához,
e. iskoláztatáshoz,
f. élelmiszer és tüzelő támogatás,
g. babakelengye támogatás.

21. § (1) Az egy alkalomra  szóló  települési  támogatás összege  legalább 5.000, Ft  (azaz ötezer), de
legfeljebb 15.000, Ft (azaz tizenötezer forint) lehet.

(2)  A  havi  rendszerességgel  megállapított  települési  támogatás  összege  legalább  3.000,  Ft  (azaz
háromezer forint), de legfeljebb 10.000 Ft. (tízezer forint) lehet.

(3) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, közeli
hozzátartozó  halála  esetén  évente  legfeljebb  egy  alkalommal  jövedelemre  való  tekintet  nélkül  is
megállapítható települési támogatás. Jelen bekezdésben található indokok alapján a települési támogatás
összege maximum 50.000, Ftig terjedhet.

(4)  A  települési  támogatás  nem  csak  kérelemre,  hanem  hivatalból  is  megállapítható,  ügyintézési
határidő 21 nap.

(5) A  kérelem  elbírálásához  szükséges  a  szociális  ügyintéző  vagy  a  családsegítő  által  kérelmezőnél
végzett környezettanulmány.

(6) Települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

Kamatmentes kölcsön

22. § (1) Pénzügyi szolgáltatási  tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön (a továbbiakban
kamatmentes kölcsön) annak nyújtható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíj  200 %a,  továbbá  annak  az  egyedülálló  vagy  gyermekét  egyedül  nevelő  személynek,  akinek
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 250 %a, és a kapott kölcsön
visszafizetése biztosított.

(2) A kamatmentes kölcsön megállapításáról határozatot kell hozni.

(3) A határozat alapján folyósított támogatást legkésőbb 6 hónap alatt kell visszafizetni, havi egyenlő
részletekben.

(4) A kamatmentes kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell kötni,
melyben az Önkormányzat képviseletében a polgármester jár el.

(5) Kamatmentes kölcsön egy személynek évente egyszer adható, legmagasabb összege 50.000 Ft.



(6) Kamatmentes kölcsön nyújtható különösen az alábbi célokra:

a. étkezési térítési díj tartozás kiegyenlítése,
b. közeli hozzátartozó eltemettetésére,
c. közüzemi díj hátralék kiegyenlítésére,
d. fűtést biztosító berendezés meghibásodása esetén annak vásárlására vagy javítására,
e. vis maiornak minősülő káreseményre.

(7)  A  jogosultság  megállapításához  a  kérelmezőnek  igazolni  kell  (pl.  zárójelentéssel,  temetési
számlával, bizonylatokkal) a fennálló állapotot.

Élelmiszer és tüzelő támogatás

23.  §  (1) Abasár Községi Önkormányzat  szoros  kapcsolatot  tart  fenn  a Magyar  Élelmiszerbankkal,
amely  együttműködés  keretében  élelmiszert  biztosít  a  településen  élő  nagycsaládosak  és  rászorulók
részére.

(2) A Mátrai Erőmű Zrt. szociális érzékenységét és a településsel való jó kapcsolatát bizonyítja, hogy
minden  évben  kedvezményes  áron  lignitet  biztosít  a  településen  élő  nagycsaládosak  és  rászorulók
részére. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást biztosít.

(3) Az (1)(2) bekezdésben meghatározott támogatások elosztásának szempontrendszere a következő:

a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok
b. aktív korúak ellátásában részesülő személyek
c. a családban az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %át, illetve
egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 250 %át

d. krízishelyzetbe került családok, valamint akik hitelt érdemlő módon tudják bizonyítani, hogy
kifizetetlen közmű számláik vannak, amely kikapcsolással fenyeget, valamint elemi kár okán
ellehetetlenült családok.

Babakelengye támogatás

24. § (1) Települési támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek
finanszírozása  céljából  egyszeri  támogatásként,  a  törvényes  képviselő  kérelmére,  ha  az  újszülött  első
lakóhelye a településen található.

(2) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni,
mely határidő jogvesztő.

(3) Kérelemhez az 5. § (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell:

a)a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
b)igazolást  arról,  hogy  az  újszülött  vonatkozásában  a  kérelmező  a Magyar  Államkincstártól

megigényelte a családtámogatási ellátásokat, és
c)a  Védőnői  Szolgálattól  igazolást  arról,  hogy  a  kérelmező  a  gyermeket  ténylegesen  a

településen bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén neveli.

(4) A támogatás összege újszülött gyermekenként 20.000.Ft.

(5)  A  babakelengye  támogatást  a megállapító  döntés  jogerőre  emelkedését  követően,  legkésőbb  30
napon belül kell folyósítani.



IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

25. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat

1. szociális alapszolgáltatásként:

a. étkeztetést,
b. házi segítségnyújtást,
c. családsegítést,
d. idősek nappali ellátását
e. támogató szolgáltatást,

2. a szakosított ellátások keretében:

idősek ápolását, gondozását nyújtó intézményi ellátást (idősek bentlakásos otthona)

3. gyermekjóléti alapszolgáltatásként:

gyermekjóléti szolgáltatást és családi napközit biztosít.

(2)  Az  Önkormányzat  a  (1)  bekezdésében  meghatározott  alap  és  szakszolgáltatásokat  az  Abasári
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  fenntartásában  működő  Integrált  Szociális
Intézmény szervezeti keretén belül biztosítja.

(3)  Az  Szt.  92.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok
igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  Abasár  Községi  Önkormányzat  Képviselő
testülete alkot külön rendeletet.

(4)  A  Képviselőtestület  az  Abasári  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás
fenntartásában  működő  Integrált  Szociális  Intézmény  intézményi  térítési  díjának  megállapításához
végzett  önköltségszámításról  külön  határozatban  rendelkezik.  Amennyiben  a  Képviselőtestület  a
számított  önköltség  és  a  személyi  térítési  díj  közötti  különbséget  átvállalja,  a  különbözetet
kedvezményként biztosítja a település saját ellátottjai részére.

Alapellátási formák

Étkeztetés

26. § A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg
étkezést (ebéd) biztosít az arra rászorultnak és a hozzátartozójának.

Házi segítségnyújtás

27. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
 
(2) 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.

Támogató szolgáltatás

28.  §  (1)  A  támogató  szolgáltatás  célja  a  fogyatékos  személyek  lakókörnyezetben  történő  ellátása,
elsősorban  a  lakáson  kívüli  közszolgáltatások  elérésének  segítése,  valamint  életvitelük  önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
 
(2) A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen

a)az  alapvető  szükségletek  kielégítését  segítő  szolgáltatásokhoz,  közszolgáltatásokhoz  való
hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
b)az  általános  egészségi  állapotnak  és  a  fogyatékosság  jellegének  megfelelő  egészségügyi

szociális  ellátásokhoz,  valamint  a  fejlesztő  tevékenységhez  való  hozzájutás  személyi  és
eszközfeltételeinek biztosítása,
c)információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi létfenntartást

segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
d)a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
e)segítségnyújtás  a  fogyatékos  személyek  kapcsolatkészségének  javításához,  családi

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
f)egyes  szociális  alapszolgáltatási  részfeladatok  biztosítása  a  fogyatékos  személyek  speciális

szükségleteihez igazodóan,
g)segítségnyújtás  a  fogyatékos  emberek  társadalmi  integrációjának  megvalósulásához,

valamint  a  családi,  a  közösségi,  a  kulturális,  a  szabadidős  kapcsolatokban  való  egyenrangú
részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
h)a  fogyatékos  személy  munkavégzését,  munkavállalását  segítő  szolgáltatások

elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Családsegítés

29.  §  A  családsegítés  célja  a  szociális  vagy mentálhigiénés  problémák miatt  veszélyeztetett,  illetve
krízishelyzetbe  került  személyek,  családok  életvezetési  képességének megőrzése,  az  ilyen  helyzethez
vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Nappali ellátás

30.  §  Ellátja  a  saját  otthonukban  élő,  önmaguk  ellátására  részben  képes  időskorú  (valamint  a  18.
életévüket betöltött személyeket, akik egészségi állapotuk miatt támogatásra szorulnak) részükre biztosít
lehetőséget  a  napköziben  tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  alapvető  higiéniai  szükségletek
kielégítésére.

Szakosított ellátási formák

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, Idősek Bentlakásos Otthona

31. § Az idősek otthonában az Sztv. 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkező,  de  rendszeres  fekvőbeteggyógyintézeti  kezelést  nem  igénylő,  a  rá  irányadó  öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díj támogatása



32.  §  (1)  Az  ellátást  igénybevevő  kérelmére  a  Pénzügyi,  Ügyrendi,  Szociális  és  Jóléti  Bizottság
átruházott  hatáskörében  eljárva  a  személyi  térítési  díjhoz  –  az  ápolástgondozást  nyújtó,  és  átmeneti
elhelyezést  nyújtó  intézményi  ellátás  kivételével  –  a  kérelmező  és  családja  jövedelmi  helyzetére
tekintettel támogatást állapít meg.

(2) A támogatás mértékét a térítési díjakról szóló rendelet az egy főre eső havi nettó jövedelemnek az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyítva tartalmazza.

(3) A  támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az  intézményi  térítési díj következő
felülvizsgálatáig érvényesíthető.

(4) A megállapított támogatást az intézmény által kiállított számla alapján a Képviselő testület fizeti
meg.

Szociálpolitikai Kerekasztal
 
33. § (1) Abasár Községi Önkormányzat „Szociális Védőháló Szakcsoport” néven helyi szociálpolitikai
kerekasztalt  működtet,  különösen  a  szolgáltatástervezési  koncepcióban  meghatározott  feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
 

(2)  A  helyi  szociálpolitikai  kerekasztal  évente  legalább  egy  alkalommal  ülést  tart,  tagjai  az
önkormányzat  szociális  intézményeiben  foglalkozatott  vezető  tisztségviselők,  a  szociális  területen
dolgozók  érdekképviseltét  ellátó  személyek,  a  szociális  típusú  alapítványok  civil  szervezetek  és  non
profit szervezetek vezető tagjai.

Záró rendelkezések

34. § (1) E rendelet 2015. március 1jén lép hatályba.

(2)  Hatályát  veszti  Abasár  Község  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  szociális  gondoskodás
helyi szabályairól szóló 1/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 17/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet.

Dr. Lénártné Benei Anikó Dr. Zahorán Anita
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve.
Abasár, 2015. február 26.

Dr. Zahorán Anita
jegyző


