
Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete 
 a szociális ellátási formák szabályozásáról  

(egységes szerkezetben) 
 

  
Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló  
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 
1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, a 2. § -ában, a 26. §-ában, a 37. § 
(1) bekezdés d) pontjában, a 38. § (9) bekezdésében, a 46.§ (1) 
bekezdésében, a 47. § (1) bekezdésében, az 50. § (2) bekezdésében, és a 92. 
§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Földeák község közigazgatási területén 
lakcímmel rendelkező 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá 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 Földeák község közigazgatási területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 
 

Szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátások formái 

 
2.§  (1)A pénzbeli ellátások formái: 
 
(*1) 
a) hatályát veszti. 
b) átmeneti segély, 
c) temetési segély. 
(2) Természetben nyújtott ellátások formái: 
a) helyi lakásfenntartási támogatás, 
b) átmeneti segély 
c) méltányossági közgyógyellátás. 
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II. FEJEZET 
Szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli ellátások 

1. Rendszeres szociális segély 
 

3.§ (1) Az aktív korúak ellátása keretében a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szociális törvény) 37.§ 
(1) bekezdésének b)-d) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy az ellátás, folyósításának feltételeként köteles   
a) az önkormányzattal, illetve 
b) a beilleszkedést segítő program esetében az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (Földeák, 
Szent L. tér   8.) együttműködni. 
(2) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított beilleszkedést segítő program típusai: 
      a) regisztráció, kapcsolattartás, 
      b) egyéni képességeket fejlesztő, életmódot formáló egyéni és csoportos 
foglalkozás, tanácsadás, 
      c) munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel. 
      (3) A (2) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy köteles: 
a) az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát az együttműködési 
kötelezettséget tartalmazó döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül, 
b) az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett beilleszkedést segítő programról 
írásban megállapodni, 
c) teljesíteni az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett beilleszkedést segítő programban 
foglaltakat. 
4.§ (1) Az együttműködési kötelezettség megszegése, ha a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy:  
a) az együttműködésre kijelölt intézménnyel – az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával - az első 
jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot, nem veteti 
nyilvántartásba magát, 
b) nem működik közre a személyre szóló beilleszkedést segítő program 
kidolgozásában, 
c) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem írja alá, 
d) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem teljesíti, 
e) a regisztrációs napokon nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt 
intézménynél. 
(2) Nem minősül az együttműködés megszegésének, ha a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét neki 
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fel nem róható okból nem teljesíti, s az arra vonatkozó igazolást a mulasztástól 
számított 8 napon belül bemutatja az együttműködésre kijelölt intézménynél. 
(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata értesíti a körjegyzőt. 
5. § Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult 
személy is 
a) aki legalább 30%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,  
b) aki szakorvosi igazolás alapján szenvedélybeteg, 
c) aki szakorvosi igazolás alapján pszihiátriai beteg, 
d) aki szakorvosi igazolás alapján várandós kismama, 
e) aki munkavégzésre alkalmatlan a foglalkozás egészségügyi orvosi 
vélemény alapján 
 

2. Helyi lakásfenntartási támogatás 
(*1) 
6.§ Hatályát veszti. 

3. Átmeneti segély 
 

7.§ (1) Földeák község Önkormányzata átmeneti segélyt nyújt annak a 
kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, 
egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 210%-át. 
(2) Az átmeneti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás 
által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, 
a lakhatás feltételeinek (pl. fűtés, víz, világítás, stb) biztosítására, 
gyermeknevelési költségekre, különös tekintettel a beiskolázásra, tankönyv és 
tanszervásárlás kiadásaira, a gyermek megnövekedett élelmezési költségére, 
tavaszi, téli ruhanemű pótlásához, illetve egyéb - a gyermeket érintő - 
nagyobb összegű, nem várt és indokolt kiadásokra nyújtott ellátás. 
(3) Az átmeneti segély adható 
a) alkalmanként, 
b) havi rendszerességgel,  
c) kamatmentes kölcsön formájában. 
(4) A kölcsön nyújtására és visszafizetésére vonatkozó feltételeket 
megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodást a kérelmező és a 
mindenkori hatáskör gyakorlója írja alá.  
(5) A kölcsön visszafizetésére kettő évnél hosszabb időtartam nem állapítható 
meg. 
(6) Átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában annak a személynek 
adható, aki rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a 
kölcsön visszafizetésére. 
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8.§ (1) Rendkívüli méltányosságból az átmeneti segélyre való jogosultság felső 
jövedelemhatárához képest 30%-os mértékű eltérés alkalmazható, ha a 
kérelmező  
a)  hajléktalan, 
b)  elemi károsult, 
c) közgyógyellátásra fel nem írható havi rendszeres gyógyszerköltsége  olyan 
magas, hogy azt önmaga, illetve családja létfenntartása veszélyeztetése 
nélkül nem képes viselni, 
d) betegség miatt olyan mértékű többletkiadása jelentkezett, hogy azt 
önmaga, illetve családja létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes 
viselni, 
e) tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanában a vezetékek 
(vízvezeték, gázvezeték, villanyvezeték) valamelyike meghibásodása esetén 
olyan mértékű kár keletkezik, hogy önmaga, illetve családja létfenntartása 
átmenetileg lehetetlenné vált. 
 (2) Elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt (családot), akinek elemi 
csapás belvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás, jégverés, stb.) következtében 
tulajdonában vagy használatában lévő ingatlana,  illetve ingósága 
olymértékben károsodott vagy elpusztult, hogy létfenntartása átmenetileg 
lehetetlenné vált, vagy nagy mértékben veszélyeztetetté vált. 
(3) Az (1) bekezdés b) és e) pontja szerinti kár tényét és mértékét minden 
esetben a Körjegyzőségi Hivatal műszaki szakemberének véleményével kell 
alátámasztani. 
(4) Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg: 
a) egyszeri segély esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,  
b) havi, rendszeres segély esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50%-át, 
c) az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti károsult segélyezése esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 
d) kamatmentes kölcsön folyósítása estén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének háromszorosát. 
(5) Krízis helyzetben lévő rászoruló személy részére azonnali átmeneti segély 
állapítható meg, melynek összege nem haladhatja meg az  5.000,-Ft-ot. 
a) Krízis helyzet, ha a kérelmezőnek és a családjának nincs anyagi fedezete 
élelmiszerre, gyógyszerre, gyógykezelésre, lakásfenntartásra s a kérelem 
benyújtásának időpontjában létfenntartása közvetlen veszélybe került. 
b) A krízis helyzetben lévő jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül kérelmezheti az 
azonnali átmeneti - krízis -  segély megállapítását. 
9.§ (1) Átmeneti segélyként támogatást biztosít az Önkormányzat   Földeák 
községben házasságot kötött, azon házaspárok részére, akik adott évben 50 
éves, valamint 60 éves házassági évfordulójukat ünneplik. 
(2) Az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 15.000,-Ft/pár 
egyösszegű, egyszeri támogatásban részesülnek. A támogatás kifizetése – az 
anyakönyvi, valamint a népesség-nyilvántartás adattartalmát figyelembe 
véve - minden év december 1-jétől-december 31. napjáig történik. 
(3) A 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 20.000,-Ft/pár 
egyösszegű, egyszeri támogatásban részesülnek. A támogatás kifizetése – az 
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anyakönyvi, valamint a népesség-nyilvántartás adattartalmát figyelembe 
véve - minden év december 1-jétől-december 31. napjáig történik. 
(4) A (2) és a (3) bekezdésben meghatározott támogatások megállapításáról 
határozatot kell hozni, mely határozat mellékletét képezi a jogosultak 
természetes azonosító adatai 
10.§ Az átmeneti segély kifizetése a Körjegyzőségi Hivatal pénztárából 
történik. 

4. Temetési segély 
 

11.§ (1) Temetési segély állapítható meg annak, akinek családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetén a 250%-át. 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, a temetés költségeiről 
kiállított számlák eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi kivonatot.  
(3)  A temetési segély mértéke: 15.000,-Ft. 
(4) Temetési segély iránti kérelemhez 3 hónapnál nem régebbi temetési 
számlát kell csatolni. 
(5) A temetés legolcsóbb költségét a rendelet 1. függeléke tartalmazza. 
(6) A temetés költségét minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  
(7) A temetési segély kifizetése a Körjegyzőségi Hivatal pénztárából történik. 
 

III. FEJEZET 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
5. Közgyógyellátás 

 
12.§ Méltányosságból közgyógyellátásra szociálisan rászorultnak kell tekinteni 
azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, 
egyedül élő esetén a 240 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátásának a 
területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja 
eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át. 

IV. FEJEZET 
Szociális szolgáltatások 

 
6. Személyes gondoskodás formái 

 
13.§ (1) Földeák község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat biztosítja: 
a) étkeztetés, Óföldeák községgel társulás formájában 
b) házi segítségnyújtás, Óföldeák községgel társulás formájában 
c) családsegítés Óföldeák községgel társulás formájában 
d) nappali ellátás (idősek klubja) Óföldeák községgel társulás formájában. 
(2)  A személyes gondoskodást az alábbi intézmény biztosítja: 
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Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Földeák, Zárda u. 2.). 
(3) Az étkeztetés Óföldeák község közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező kérelmezők számára - a Csongrád Megyei Önkormányzat Maros-
menti Szociális Intézmény Návay Aranka Idősek Otthona (Óföldeák, Návay L. 
u. 2.) által biztosított. 
(4) Az étkeztetés Földeák község közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező kérelmezők számára Földeák község Önkormányzata által 
fenntartott Návay Lajos Általános Iskola (Földeák, Zárda u. 18-20.) 
főzőkonyhájáról biztosított az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
útján. 
 

7. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem 
 

14.§ (1) A személyes gondoskodás ellátása iránti kérelmet az  
intézményvezetőnél kell előterjeszteni szóban vagy írásban. A szóbeli 
kérelemről feljegyzést kell készíteni. 
(2) A kérelemhez –a kért ellátási formának megfelelően – mellékelni kell a 
külön jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat. 

(3) Az ellátási forma igénybevételéről és a személyi térítési díjak 
megállapításáról az intézményvezető dönt. 

(4) A szolgáltatás igénybevételéről határozatban kell dönteni, melyet az 
ügyfélnek meg kell küldeni. A kérelemnek helyt adó döntés esetén 
egyszerűsített határozat hozható. 
(5) A határozatnak tartalmaznia kell 

a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét, 
b) a jogosult ügyfél nevét és lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
c) az ügy tárgyának megjelölését, 
d) a rendelkező részben 
da) a hatóság döntését, továbbá a fellebbezés, illetve a fellebbezés 

elektronikus úton való benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást, 
db) a határozatban megállapított fizetési kötelezettség  

megfizethetőségéről szóló tájékoztatást, 
e) az indokolásban 
ea) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott 

bizonyítékokat, 
eb) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot 

hozta, 
ec) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő 

utalást, 
f) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának a nevét, 

hivatali beosztását, 
g) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát 

(6) Amennyiben az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem 
intézkedik, a kérelmet a képviselő-testület Szociális Bizottságához lehet 
beterjeszteni. 
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8.  Külön eljárás nélkül nyújtott ellátás 
 

15.§ (1) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles 
étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosítani, annak a rászorulónak, akinek 
életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 
(2) A külön eljárás nélkül nyújtott ellátás esetén a kérelmet és mellékleteit, 
valamint a szükséges formanyomtatványokat az ellátás biztosítását követően 
kell kitölteni. 
(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül az alábbi esetekben biztosít 
ellátást az arra rászoruló részére: 
a) az igénybevevő önmaga ellátására képtelen és nincs olyan 
hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna, 
b) az igénybevevő háziorvosa, vagy kezelőorvosa szakvéleménye alapján 
soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt, 
c) az igénybevevő szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan 
kedvezőtlen változás következett be, ami soron kívüli ellátást igényel, 
d) az igénybevevő kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, 
eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a kapcsolat hiánya az igénylő 
életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, 
e) akinek a családsegítő szolgálat vagy a védőnői szolgálat javaslata alapján 
azonnali ellátást kell biztosítani. 

 
9. Az  ellátás megszűnése 

 
16.§ (1) A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti az ellátás 
megszűntetését az intézményvezetőnél. Az ellátás a felek megegyezése 
szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 
szűnik meg. 
(2) Az intézményvezető megszünteti az ellátást az alábbi esetekben: 
a) az ellátottnak más típusú ellátási formát indokolt igénybe venni, 
b) az ellátásban részesülő másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 
c) az ellátást igénybevevő az intézmény házirendjét súlyosan megsérti, 
d) az ellátást igénybevevő olyan magatartást tanúsít, amely az ellátást 
akadályozza, vagy lehetetlenné teszi (pl: folyamatos agresszív magatartás 
tanúsítása a gondozójával szemben, stb…), 
e) a szolgáltatás biztosítása a továbbiakban nem indokolt, (pl: a családsegítő 
szolgálat, vagy védőnői szolgálat, vagy a háziorvos  javaslata alapján, vagy 
az ellátott kérelmére, stb…), 
f) ha az ellátást igénybevevő az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan 
(legalább 10 munkanapig) nem vette igénybe, és utólag nem igazolta hitelt 
érdemlően annak okát, 
h) az ellátást igénybevevő önhibájából a térítési díj fizetési kötelezettségének 
az intézményvezető kétszeri felszólítására sem tesz eleget. 
(3) Az ellátás megszűntetéséről vagy megszűnéséről határozatban kell 
dönteni, melyet az ellátott részére meg kell küldeni. 
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10.  Térítési díj elengedésének, mérséklésének szabályai 
 
17.§ (1) A térítési díj elengedése vagy mérséklése iránti kérelmet az 
intézményvezetőnek kell benyújtani. Az intézményvezető a kérelemről a  
benyújtásától számított 3 munkanapon belül határozattal dönt. 
(2) A térítési díj mérséklése legalább 20%-os és legfeljebb 50%-os mértékű 
lehet. 
(3) A térítési díjat az alábbi esetekben kell elengedni: 
a) a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) a térítési díj fizetésre kötelezett egyedül élő és jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el és egészségi állapota miatt 
havi gyógyszerköltsége, gyógyító ellátásának, valamint közüzemi díjainak 
költsége jövedelme  50%-át meghaladja, 
(4) A térítési díj az alábbi esetekben mérsékelhető: 
a) a térítési díj fizetésre kötelezett hajléktalan, 
b) az étkeztetést igénybevevő 65 éven felüli, súlyosan fogyatékos személy, 
c) az ellátott háztartásában élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át és az 
ellátott egészségi állapota miatt havi gyógyszerköltsége, gyógyító ellátásának 
költsége a háztartás egy főre jutó jövedelme 35%-át meghaladja. 
 

 
11. Az intézmény és az ellátott közötti megállapodás 

 
18.§ A személyes gondoskodás ellátást igénylővel vagy törvényes 
képviselőjével az intézményvezető megállapodást köt. 

 
 

12. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 igénybevételéért fizetendő térítési díjak 

 
19.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért térítési díjat 
kell fizetni. A szolgáltatási önköltségszámítást a rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 
20.§ (1) Nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke földeáki és 
óföldeáki ellátottak részére: 

 
a) Nappali ellátás (bent tartózkodás) 

  
0,-Ft/nap 

b) Nappali ellátás étkeztetés 
igénybevételével 

560  Ft/fő/nap 

c) vacsora 220 Ft/fő/nap 
 
(2) A nappali ellátás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén a személyi 
térítési díj  mértéke a Szociális törvény figyelembevételével meghatározott 
jövedelem 17 %-ának a 30-ad része. 
21.§ (1) Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon: 
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a) Étkeztetés (ebéd) 

 
560 

 
Ft/fő/nap 

 
b) vacsora 

 
220 

 
Ft/fő/nap 

c) Étel házhoz szállítása 40 Ft/adag 
 
(*1) 
(2) Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Óföldeákon: 
 

a) Intézményi térítési díj mértéke 
étkeztetés esetén (Idősek Otthona 
által biztosítva, Óföldeák, Návay 
Lajos u. 2. ellátási hely) 

680 Ft/fő/nap 
 

 
22.§ (1) Az étkezetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak kell 
tekinteni azt a személyt, 
a) életkora miatt, aki a 62. életévét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt, aki krónikus, vagy akut megbetegedése miatt 
önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - nem tud gondoskodni,  
c) fogyatékossága miatt, aki a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény  alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül, 
d) pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt, aki fekvőbeteg 
gyógyintézeti kezelést nem igényel, és önmaga ellátásáról - részben vagy 
teljesen - nem tud gondoskodni, 
e) hajléktalansága miatt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, és 
hajléktalanságára tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba van 
véve, 
f) aki aktív korúak ellátásában részesül, 
g) aki ápolási díjban részesül, 
h) aki helyi lakásfenntartási támogatásban részesül, 
i) a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer tagjai közül különösen 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók (háziorvos, a szakorvos, a védőnői 
szolgálat), vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat javaslata 
alapján az anya, vagy a várandós anya olyan szociális válsághelyzetbe kerül, 
amely veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését, vagy megszületését. 
(2) Az étkeztetés igénybevételéről a döntést 
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a személyazonosításra 
alkalmas igazolvány, 
b) az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt esetekben a háziorvos, a 
kezelőorvos, a szakorvos igazolása, 
c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a fogyatékossági 
támogatásról szóló határozat, 
d) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a népesség-nyilvántartás 
adata, valamint a családsegítő szolgálat igazolása, 
e) az (1) bekezdés f.), g.), h.) pontjaiban foglalt esetekben a támogatást, 
ellátást megállapító  határozat, 
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f) az (1) bekezdés i.) pontjában foglalt esetben a veszélyeztetettséget észlelő 
és jelzőrendszer bármely tagjának javaslata alapozza meg. 
(3) Az étkeztetés személyi térítési díja a Szociális törvény figyelembevételével 
meghatározott  jövedelem 20 %-ának a 30-ad része. 
(4) Az étel házhozszállítását kérheti az, akinek az orvos igazolása alapján 
indokolt, vagy a 75. életévét betöltötte. Az étel házhozszállításáért a 20.§ (1) 
bekezdés c) pontja szerinti díjat kell fizetni.  
23.§ (1) Házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke 
Földeákon és Óföldeákon: 
 

a) Házi segítségnyújtás  120 Ft/óra 

b) Házi segítségnyújtás azon személy 
esetén, akinek az Szt. 116. § -a 
figyelembevételével meghatározott 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át 
 

 
80 

 
Ft/óra 

 
24.§ (1) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja: 120,-Ft/óra 
(2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja azon személy esetén, akinek az 
Szociális törvény figyelembevételével meghatározott jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át: 80,-Ft/óra 
 (3) A személyi térítési díj együttes mértéke, ha a házi segítségnyújtás 
keretében étkezést is biztosítanak: 
a) A házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén a 
személyi térítési díj mértéke a Szociális törvény figyelembevételével 
meghatározott jövedelem 17 %-ának a 30-ad része. 
b) Akinek nincs rendszeres havi jövedelme és a házi segítségnyújtás keretében 
étkezést is biztosítanak számára, mentesül a személyi térítési díj megfizetése 
alól.  
(4) Az intézményvezető az új intézményi térítési díj alapján fizetendő új 
személyi térítési díjat minden év április 1. napjától kezdődően alkalmazza. 

V.FEJEZET 
 

13. Szociálpolitikai kerekasztal 
 

25.§ (1) Földeák község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociálpolitikai 
kerekasztalt működtet a helyi szociálpolitikai feladatok ellátásának 
elősegítésére.   
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
a) Földeák község polgármestere 
b) Földeák-Óföldeák községek körjegyzője 
c) a Szociális Bizottság elnöke  
d) az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője, 
e) a község háziorvosai, (I. és II. körzet) 
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f) a Védőnői Szolgálat helyi képviselője (I. és II. körzet.) 
g) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője,  
h) a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője,  
i) a Mentálhigiénés Egyesület képviselője,  
j) a Cukorbeteg Klub képviselője.  
(3) A Szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal ülést tart. Az ülést a polgármester hívja össze és vezeti.  
(4) A Szociális kerekasztal ülésére tanácskozási joggal meghívottak: 
- a Körjegyzőségi Hivatal szociális ügyintézői. 
(5) Az ülés meghívóját a tagoknak és a tanácskozási joggal meghívottaknak 
olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 3 
nappal megkapják.  
(6) A Szociálpolitikai kerekasztal ülésén a tagok szavazati joggal vesznek részt, 
amely magában foglalja a tanácskozás jogát is. 
(7) A Szociálpolitikai kerekasztal ülése akkor határozatképes, ha a tagok több, 
mint fele jelen van. 
(8) Az érvényes szavazathoz a jelenlévő tagok több mint felének igen 
szavazata szükséges. 
(9) A Szociálpolitikai kerekasztal döntését – határozattal -  nyílt szavazással 
hozza. 

 
 

VI. FEJEZET 
 

14. Eljárási rendelkezések 
 

26.§ (1)A pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylése esetén az 
eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Körjegyzőségi Hivatalnál lehet 
előterjeszteni.  

(2) 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 kell becsatolnia. 

(3) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, 

b) a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi 
kirendeltség által kiállított igazolást, 

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek 
hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, 

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a 
kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 
alapjáról, 
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e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett 
nyilatkozatot tesz a havi átlagos nettó jövedelméről. 

(4)Átmeneti segély iránti eljárás indulhat: 

a) az arra rászoruló személy kérelmére, 
b) hivatalból, 
c) olyan személy indítványára, akinek tudomása van az átmeneti segélyre 
rászoruló személyről, 
d) egészségügyi vagy oktatási intézmény kezdeményezésére. 
Jövedelemigazolást, nyilatkozatot e bekezdés b),- c), és d) pontjaiban foglalt 
esetekben is rendelkezésre kell bocsátani a segélyezésre javasolt személynek. 

(5) A Körjegyzőségi Hivatal a kérelmező szociális helyzetére, körülményeire 
vonatkozóan környezettanulmányt készít. Nem szükséges környezettanulmány 
készítése, ha már egyéb eljárás során keletkezett iratokból az igénylő 
körülményei ismertek, illetve egy éven belül ismételt kérelmet nyújtott be, 
valamint azonnali átmeneti segély kérelem esetén.  
(6) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó 
kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített határozat 
hozható. 
(7)  A Képviselő-testület egyes szociális  hatásköreinek átruházását külön 
rendelet szabályozza. 
 

VII. FEJEZET 
 

15. Záró rendelkezések 
 

27.§ E rendelet 2011. december 2. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
28.§ Hatályát veszti Földeák község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
„A szociális ellátási formák szabályozásáról” szóló 5/2011.(IV.01.)Kt rendelete. 

 
 
 
 

 Vass Imre sk.                                         Wéberné Bandur Rozália sk. 
            polgármester                                                         körjegyző 
  
 
 
 
(*1) módosította az 5/2012.(III.29.)önkormányzati rendelet, hatályos 2012. április 1-én.  
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