
 
Apátfalva Község Önkormányzata  Képviselő-testülete 

10/2006. (VI.08. Ör.  
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és  

természetben nyújtott ellátásokról 
 
 
 

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-a és a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló  többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoc.tv.) 1. § (2) 
bekezdése, 10. §-a, 25. § (3) bekezdése, 32. § (3) bekezdése alapján a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Apátfalva község közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel 
rendelkező személyekre (Szoctv. 3.§ (1) bek. b) pont), a letelepedési engedéllyel 
rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre 
és kiskorú gyermekeikre, a hajléktalan személyekre, és akik az Európai Szociális 
Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló,  
2001. évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon, Apátfalva        
község közigazgatási területén tartózkodnak. 
 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról 
szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint az 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 
rendelkeznek. 

 
 

 
(3) A rendelet hatálya kiterjed a következő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokra: 

 
a.) átmeneti segély 
b.) kamatmentes kölcsön 
c.) rendszeres szociális segély 
d.) időskorúak járadéka 
e.) temetési segély 
f.) köztemetés 
g.) ápolási díj 
h.) lakásfenntartási támogatás 



i.) méltányossági közgyógyellátás 
j.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
 
 
                                                                    II. fejezet 

 
Hatáskör 

 
2. § 

 
A rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelmek elbírálásának hatáskörei: 
 
 a.) átmeneti segély 
      Szociális- és Egészségügyi Bizottság kizárólag. 
                 A polgármester átmeneti segélyt saját hatáskörben nem adhat. 
 
.            b.) kamatmentes kölcsön 
                  képviselő-testület 
 
            c.) rendszeres szociális segély 
       képviselő-testület   
 
 d.) aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 
       polgármester   
 
 e.) időskorúak járadéka 
      képviselő-testület  
 
 f.) temetési segély 
      Szociális- és Egészségügyi Bizottság 
 
 g.) köztemetés 
      polgármester 
 
 h.) ápolási díj - méltányossági  
         képviselő-testület 
                 ápolási díj - alanyi jogú  
                 jegyző    
    
 i.) lakásfenntartási támogatás 
      Szociális- és Egészségügyi Bizottság 
 
 j.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
                 polgármester 
     
 k.) méltányossági közgyógyellátás 
                 Szociális- és Egészségügyi Bizottság  
 
 



III. fejezet 
 

Átmeneti segély 
 

3. § 
 

(1) Átmeneti segélyben részesíthető az, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe 
került, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 

 
(2) Létfenntartást veszélyeztető helyzetek különösen: 

 
a.) krónikus vagy hosszan tartó betegségből eredő jövedelem kiesés 
b.) nagyobb összegű, váratlan, előre nem tervezhető és önhibáján kívüli kiadások 
c.) munkanélküliek, nyugdíjkorhatárt elért személyek esetében az ellátatlanság 

ideje 
d.) elemi kár, baleset. 

 
 

4. § 
 

(1) Aktív korú nem foglalkoztatott akkor részesülhet átmeneti segélyben, ha 
munkanélküli regisztráltságát igazolja. 

 
(2) A 3. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén átmeneti segély akkor állapítható 

meg, ha a kérelmező és családja jövedelme ideértve őstermelői igazolvánnyal 
folytatott tevékenységből származó bevételeket is, nem haladja meg: 

 
a.) családok esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét 
b.) egyedül álló esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét 
c.) a létfenntartást különösen veszélyeztető helyzetekben a 65 év feletti 

személyeknél, a fogyatékos gyermeket nevelő vagy 3 és több gyermekes 
családok esetén az a.) és b.) pontban meghatározott összeghatároktól 20 % -al 
el lehet térni. 

 
(3) A lakhatási feltételek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg 

átmeneti segély, ha kérelmező – illetve családja nem részesül lakásfenntartási 
támogatásban. 

 
(4) Az átmeneti segély évente adható, összege nem haladhatja meg családonként a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét. 
 
(5) Átmeneti segély a létfenntartást különösen veszélyeztető helyzetekben, 1 évben 

egyszer, legfeljebb 4 hónapig folyamatosan adható, melynek havi összege nem lehet 
több a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 50 %-ánál. 

 
(6) A segély megállapításánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik. 
 
 
 
 



5. § 
 
Az a család, aki 3 féle rendszeres szociális támogatásban részesül, csak krízishelyzetben, 
elemi kár esetén, és csak akkor, ha önmaga és családja létfenntartásáról más módon nem tud 
gondoskodni, részesülhet átmeneti segélyben. 
 
 

6. § 
 

Átmeneti segély, tüzelő, élelmiszer, közüzemi díj vagy élelmiszer utalvány formájában is 
adható. 
 

7. § 
 

(1) Elemi károsultak segélye legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének ötszöröséig, vagy a kár mértékének 50 %-ig adható. 

 
(2) Elemi károsult az, akinek elemi csapás következtében a tulajdonában vagy 

használatában lévő és általa lakott ingatlan oly mértékben károsodik, hogy annak 
helyreállítása miatt a károsult létfenntartása lehetetlenné vagy nagymértékben 
veszélyeztetetté válik. 
Az elemi kár tényét a bejelentést követően a legrövidebb időn belül meg kell tekinteni, 
(utólag) a kár mértékét szakértői véleménnyel kell igazolni. 

 
 

8. § 
 

(1) Kamatmentes kölcsön a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 
ötszöröséig adható, abban az esetben, ha a visszafizetés 6 hónap alatt biztosítottnak 
látszik. 

 
(2) Kamatmentes kölcsön adható a rendszeres nyugdíjszerű ellátásra jogosultnak, ha az 

ellátást folyósító késedelmes teljesítése miatt megélhetése nem biztosított, amit a 
nyugdíj megérkezésekor egy összegben köteles visszafizetni. 

 
(3) A kölcsön nyújtásakor megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni kell a 

visszafizetés feltételeit, a törlesztés elmaradásának következményeit.   
 
 

9. § 
 

Szabadságvesztésből szabadult személy részére átmeneti segély szabadulását követően 
egyszeri juttatásként akkor adható, ha nincs akkora börtönkeresménye, amelyből 
legszükségesebb kiadásait fedezni tudja, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.  
 

 
 
 
 
 



10. § 
 

(1) El kell utasítani a kérelmet, ha a kérelmező a csatolandó jövedelem és egyéb 
igazolásokat nem csatolja és a hiánypótlási felhívásnak sem tesz eleget. 

 
(2) Környezettanulmány készítésénél nem működik együtt. 
 
(3) A család igazolt jövedelme és életkörülményei nincsenek összhangban. 
 
(4) A támogatást a létfenntartáson túli, egyéb célra kéri. 
 
(5) Közüzemi díjhátralék esetén a szolgáltatóval nem kötött részletfizetési szerződést, 

vagy kötött ugyan, de a vállalásának nem tesz eleget. 
 

(6) A szociális rászorultság vagy krízishelyzet nem állapítható meg. 
 
 

IV. fejezet 
 

Időskorúak járadéka 
 

11. § 
 

(1) Időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a reá 
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek, továbbá annak, akinek jövedelme 
nem éri el a reá irányadó időskorúak járadéka összegét, nyújtott rendszeres 
támogatás. 

 
(2) Időskorúak járadékát lehet megállapítani annak a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 

betöltött személynek, akinek a vele közös háztartásban élő családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-át, 
egyedülálló esetén a 95 %-át, 75 év feletti egyedülálló esetében 130 %-át.                        
Megállapítás Apátfalva község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, vagy a 
Szoc.tv. 3.§ (3) bek. b) pontja alapján itt tartózkodó, valamint hajléktalan személy 
részére történhet. 

 
(3) Az időskorúak járadékának összege: 
       családban élőknél a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj        80 %-a, 
       egyedül élő esetében a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj   95 %-a, 
       75 évét betöltött személy esetében            130 %-a.   

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a reá irányadó mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének százaléka, és a jogosult jövedelmének a különbözete.       
A kiegészítés 1.000.-Ft-nál kevesebb nem  lehet. 

 
(4) A folyósítás jogosultságának feltételeit 2 évente az önkormányzat felülvizsgálja. 

 
(5) Nem állapítható meg a járadék, vagy a folyósítást meg kell szüntetni, ha 3 hónapot 

meghaladóan külföldön tartózkodik, előzetes letartóztatásban van, szociális intézeti 
elhelyezést nyer, a folyósítás ideje alatt olyan rendszeres jövedelemre válik 
jogosulttá, amely az időskorúak járadéka összegét meghaladja. 



Sztv. 3.§(3) bekezdése alá tartozik és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje 
meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 

 
 

V. fejezet 
 

Rendszeres szociális segély 
 

 
12. § 

 
    (1) A rendszeres szociális segélyt állapít meg az önkormányzat annak a személynek aki:  

a.)  egészségkárosodott, 
b.)  vagy nem foglalkoztatott, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.  
 
      (2) Az (1) bekezdés a.) pontja  alapján egészségkárosodott személynek minősül az, aki:  

a.)   munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy 
b.)   vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c.)   fogyatékossági támogatásban részesül.” 

 
  (3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül         

az, akinek esetében 
   a.) a munkanélküli-járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési-segély (a 

továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás), illetőleg a jövedelempótló 
támogatás folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző 
juttatásban nem részesül, vagy 

                     b.)  az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt 
a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a 
keresőtevékenységet követően a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

                     c.)  a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két 
évben  a megyei munkaügyi központtal, az önkormányzattal legalább egy 
év időtartamig együttműködött, vagy 

 d.)  az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását 
megelőzően a munkaügyi központtal és az önkormányzattal legalább 
három hónapig együttműködött, és keresőtevékenységet nem folytat, ide 
nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az 
alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. 
 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. 

 
 



 (5) A családi jövedelemszámításnál a rendszeres szociális segélyt igénylő részére a  
kérelem benyújtását megelőzően folyósított rendszeres pénzellátás összegét, 
valamint a keresőtevékenységből származó jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. 
 

    (6) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság 
a.) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a munkanélküliek 

jövedelempótló támogatása, illetőleg a foglalkoztatási törvény  alapján 
folyósított álláskeresési támogatás, vagy álláskeresést ösztönző juttatás 
időtartamának kimerítésétől, 

b.) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység 
megszűnésétől, 

c.) a (3) bekezdés d) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának 
megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem 
alapján állapítható meg. 

 
 

13. § 
 

        Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást meg    
kell szüntetni annak   a személynek, aki: 

                        (1)  egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve, ha annak az összege 
nem     éri el az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb   összegének 80 %-
át, 

                        (2)  egészségkárosodott személy esetében 70 %-át, 
(3)  előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetés illetve szabadságvesztés 

büntetését tölti, 
(4)  tartózkodási engedélyének érvényességi ideje lejárt, illetve engedélyét 

visszavonták, 
(5) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőzően folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az 
önkormányzattal, illetőleg a munkaügyi központtal nem működött együtt, 

 (6) a rendszeres szociális segély megállapítását követően a segély 
folyósításának időtartama alatt nem működött együtt, ideértve azt az esetet 
is, ha az önkormányzat a közcélú foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli 
felmondással szüntette meg, 

(7)  katonai szolgálatot teljesít, 
(8)  álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal 

rendelkezik, 
(9)  keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által 

szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói 
könyvvel történő munkavégzést, 

 (10) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy a foglalkoztatási törvény 
szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül. 

 
 
 
 
 
 



14. § 
 

Nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély  a 
megszüntetéstől számított 36 hónapon belül – ide nem értve  az (1) bekezdés f) pontja 
szerinti megszüntetési esetet – ismételten megállapítható amennyiben a kérelmező 
munkanélküli járadékra való jogosultságot nem szerzett és a rendszeres szociális 
segélyre való jogosultság  jövedelmi feltételei egyébként fenn állnak. 

 
 

15. § 
 

Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása ha a nem foglalkoztatott személy  a 
települési önkormányzat által közcélú foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást. 

 
    

16. § 
 

(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében: 

a.) nyilvántartásba veteti magát Apátfalva Község   Szociális Alapszolgáltatási 
Központ  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál, 

      b.) minden hónap első szerdáján munkahelyteremtés érdekében jelentkezik 
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatalának közhasznú munkásokkal 
foglalkozó előadójánál, 

c.) a felajánlott általános iskolai végzettség elvégzésében együttműködik, 
d.) a felajánlott és a számára megfelelő munkalehetőséget elfogadni, 
e.) köteles a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vételre és az elhelyezkedés érdekében való együttműködésre. 
 
        (2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 

időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély folyósítása 
6 hónapos időtartamra 75 %-os mértékben folyósítandó.  

 
 

17. § 
 

 
(1) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a 

jogosult családja tényleges összjövedelmének különbözte. A családi jövedelemhatár 
összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-nak 
szorzatával. 

 
(2) Ha a  rendszeres szociális segély összege az (1) bekezdésben foglalt számítás szerint 

a havi 1.000.-Ft-ot nem éri el a jogosult részére 1.000.-Ft összegű ellátást kell 
megállapítani.  

 
 

 



(3) Ha rendszeres szociális segélyben részesülő személy kereső tevékenységet folytat – 
ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való 
részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés – részére a 
rendszeres szociális segélyt: 

a.) a kereső tevékenység kezdő napjától számított 3 hónapig 50 %-os 
összegben, 

b.) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított 3 hónapig  25 
%-os összegben 

               kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a kereső tevékenység folyamatosan fennáll. 
  
 (4) A (3) bekezdés szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt 

a.) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot, illetve a segély összegét  
felülvizsgálni nem kell, 

b.) az aktív korú személynek együttműködési kötelezettsége nincs, azonban a 
keresőtevékenység folyamatos fennállását a rendszeres szociális segély 
kifizetésekor havonta igazolni kell. 

 
     (5) A (3) bekezdés szerinti továbbfolyósításra a továbbfolyósítás megszűnését követő hat 

hónapon belül ismételten nem kerülhet sor. 
 

(6) Ha a (3) bekezdés szerinti továbbfolyósítás esetén a rendszeres szociális segély 
összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást 
kell folyósítani. 

 
  

18. § 
 

    (1) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének 
javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség 
közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető. Az 
önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább harminc 
munkanap. 
A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat másik önkormányzattal 
létrehozott társulás vagy más szervezet útján is végezheti. 

 
    (2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy 

közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat 
ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről - jogszabály alapján - a települési 
önkormányzat gondoskodik. 

 
   (3)  A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama 

a 12 hónapot nem haladhatja meg. A nem foglalkoztatott személy ezen 
foglalkoztatásának megszűnését követő 12 hónapon belül - egyéb feltételek 
fennállása esetén - ismételten akkor foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a 
személy nem jogosult az álláskeresési támogatásra. 

 
   (4)  A közcélú munkára való felkészítés érdekében az önkormányzat betanítást szervezhet, 

amelynek időtartama nem haladhatja meg a foglalkoztatási napok számának 20 %-
át, és nem lehet több mint 40 munkanap. A betanítás időtartama közcélú 
munkavégzésnek minősül. 



   (5)   Közcélú munka keretében foglalkoztatható 
a.)   a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, 
b.)  a 12. § (3) bekezdésének a-d) pontjában foglaltak szerint együttműködő 

személy, 
c.) a rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való 

jogosultsága miatt már nem jogosult nem foglalkoztatott személy. 
 

   (6)  A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha 
a.)  a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel 

alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat 
hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint a 
foglalkoztatási törvény. 25. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjának 
megfelel, és 

b.) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 
összegét, 

c.) a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti 
naponta történő oda- és visszautazás ideje a foglalkoztatási törvény  25. §-a 
(2) bekezdésének d) pontjában meghatározott időtartam felét nem haladja 
meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező legkisebb 
munkabér összegének időarányos részét eléri. 

   
 

VI. fejezet 
 

Temetési segély 
 

19. § 
 

(1) Temetési segélyben részesíthető az a személy, aki Apátfalva közigazgatási területén 
lakik és olyan elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra 
nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetés költségeinek viselése saját és 
családja létfenntartását veszélyezteti. 

 
(2) Nem állapítható meg temetési segély annak: 

 
a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj  150 %-át, egyedülálló esetében a 200%-át. 
b.) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési 

hozzájárulásban részesül 
c.) akinek hozzátartozóját köztemetéssel temették el. 

 
(3) A temetési segély összege a helyben szokásos mindenkori legolcsóbb temetési költség 

10 %-a, de legalább 10. 000.-Ft. 
 
(4) Temetési segély kérelemhez csatolni kell: közös háztartásban élők 

jövedelemigazolását, eredeti temetési számlát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 
 
 
 
 



 
VII.  fejezet 

 
Köztemetés 

 
20. § 

 
(1) A haláleset helye szerinti önkormányzat polgármesterének kell gondoskodni a 

halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belől, annak a személynek 
közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra 
köteles és képes hozzátartozója, vagy az eltemettetésre köteles személy az 
eltemettetésről nem gondoskodik. 

 
(2) Ha a közköltségen eltemetett után olyan vagyon marad, melynek értékéből a temetés 

költsége fedezhető, akkor a közköltséget hagyatéki teherként a területileg illetékes 
közjegyzőnél be kell jelenteni, vagy 

  
(3) a közköltségen eltemetett személy hozzátartozója vagy örököse kötelezhető a 

költségek megtérítésére. 
 

      (4) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a meghalt személy utolsó lakóhelye szerinti 
önkormányzattól igényelheti a köztemetés költségeinek megtérítését. 

 
(7) Közköltségen eltemetett személy után a hozzátartozó temetési segélyben nem 

részesülhet. 
 
 

VIII. fejezet 
 

Ápolási díj 
 

21. § 
 

Alanyi jogú ápolás díj 
 

(1) Az alanyi jogú ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását 
ellátó nagykorú, hozzátartozó (Ptk. 685. § szerinti) részére biztosított anyagi 
hozzájárulás. 

(2) Alanyi jogú ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha: 
a.) önmaga ellátására képtelen súlyosan fogyatékos, vagy 
b.) 18. év alatti állandó és tartós felügyeletre szoruló tartósan beteg 

hozzátartozójának ápolását végzi. 
 

(3) Nem állapítható meg  az alanyi jogú ápolási díj annak a hozzátartozónak: 
a.) aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és annak összege meghaladja az 

alanyi jogú ápolási díj összegét, 
b.) aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, és a teljesítés meghaladja a 

mindenkori adómentes összeghatárt (2006. évben 650 ezer Ft/év), 
c.) aki nem Apátfalva község közigazgatási területén él, 
d.) keresőtevékenysége a napi 4 órát meghaladja, 



e.) nappali tagozaton tanulmányokat folytat, 
f.) az ápolásra szoruló személy bentlakásos, hetes vagy napi 5 órát meghaladóan 

szociális-, oktatási-, fejlesztő intézményi ellátásban részesül. 
 

(4) Az alanyi jogú ápolási díj összege: 
a.) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege, 
b.) a Szoc. tv. 43/A §-a alapján Módszertani Intézet javaslatára a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj összegének a 130 %-a, 
c.) a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a reá irányadó 

ápolási díj összegének és saját jövedelmének a különbözete, de legalább ezer 
forint. 

 
(5) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, ezért az ellátás 

nyugdíj és magánnyugdíj pénztári járulék köteles. A járulék kifizetése az ápolási díj 
összegét terheli. 

 
(6) Aki 10 év alanyi jogú ápolási díjas jogviszony után saját jogú nyugdíjassá válik, 

járulékfizetési kötelezettség nélkül tovább jogosult az alanyi jogú ápolási díj 
folyósítására, feltéve, ha az egyéb jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak. 

 
(7)  Az alanyi jogú ápolási díjra való jogosultság megszűnik: 

a.) az ápolt személy egészségi állapota az állandó ápolást már nem teszi 
szükségessé, 

b.) az ápolást végző személy a kötelességét nem teljesíti, vagy az ápolást mással 
végezteti, 

c.) az ápolt személy szociális intézménybe felvételt nyer, 
d.) az ápolt vagy az ápoló személy tartózkodási engedélyének érvényessége 

meghosszabbítás nélkül lejárt, vagy visszavonták. 
 

(8) Az alanyi jogú ápolási díj összege független az ápolt személyek számától. 
 
(9) Az alanyi jogú ápolási díj folyósításának  feltételei 2 évente vagy szükség szerint 

felülvizsgálatra kerülnek. 
 

(10) Az ápolási kötelezettség a Szociális Alapszolgáltatási Központ és Családsegítő 
Szolgálat segítségével rendszeresen ellenőrzésre kerül. 

 
(11) Az alanyi jogú ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell az ápolásra szorultság tényét 

igazoló orvosi igazolást, adó-TAJ számot,  lakcím kártyát, jövedelemigazolást. 
 
 

22. § 
 

Méltányossági jogú ápolási díj 
 

(1) Méltányossági jogú ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú, 
cselekvőképességében nem korlátozott hozzátartozónak, aki önmaga ellátására 
képtelen, tartósan beteg hozzátartozóját ápolja. 

 



(2) Ha  az ápolandó háztartásában ápolás végzésére alkalmas, jövedelemmel rendelkező 
hozzátartozó él, harmadik személy részére nem kerül sor ápolási díj megállapítására. 
(GYES, nyugdíjszerű ellátás, rendszeres szociális segély) 

 
(3) Az ápoló személye és alkalmassága a Ptk. 685 §-a szerinti felsorolás sorrendjében  

vizsgálandó. 
 

(4) Nem állapítható meg méltányossági jogú ápolási díj annak: 
a.) aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, 
b.) aki az ápolandó személlyel tartási-életjáradéki vagy öröklési szerződést 

kötött, 
c.) őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységéből származó éves bevétele a 

mindenkori adómentes határt meghaladja (2006-ban 650 e Ft-ot) 
d.) nem Apátfalva közigazgatási területén él, 
e.) az ápoló személy ápolás végzésére alkalmatlan (egészségi állapota, fizikuma, 

életvitele miatt), 
f.) nappali tagozaton tanulmányokat folytat, 
g.) az ápoló és az ápolandó családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 

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

h.) az ápoló vagy az ápolandó megélhetést biztosító ingó-ingatlan vagyonnal 
rendelkezik.  

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

összegének 80 %-a, melyet nyugdíjjárulék levonás terhel, az  időtartama szolgálati 
időnek minősül. 

 
      (6) A méltányossági ápolási díj összege független az ápoltak számától. 
 

(7) A méltányossági ápolási díj folyósításának feltételeit a képviselő-testület kétévente, 
információ vagy bejelentés esetén szükség szerint felülvizsgálja. 

 
(8) A méltányossági ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni, ha: 

a. ) az ápolt állapota oly mértékben javul, hogy gondozásra nem szorul,   
b.) gondozásra szorul ugyan, de a gondozás házi segítségnyújtás keretében 

megoldható, 
c. ) az ápolt elhalálozik (második hónap utolsó napjával szüntethető meg),     
d.) az ápoló a kötelességét nem teljesíti, 
e. ) az ápoló az ápolásra alkalmatlanná válik, 
f. ) az ápoló nem igényli az ápolási díj továbbfolyósítását, 
g.) az ápolt 2 hónapot meghaladóan intézményi ellátásban részesül, 
h.) az ápoló rendszeres pénzellátásra szerez jogosultságot, 
i. ) nappali tagozaton tanulmányokat folytat, 
j. ) őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységéből származó éves bevétele 

2006-ban a 650 e Ft-ot meghaladja, 
k.) az ápolt vagy ápoló Apátfalva közigazgatási területéről elköltözik. 

 
(9) A méltányossági jogú ápolási díjban részesülő akkor nem  teljesíti a kötelezettségét, 

ha az ápolt állapotának megfelelő  étkeztetésről napi rendszerességgel nem 
gondoskodik. 



 Testi és környezete higiéniás körülményeinek biztosításáról nem gondoskodik. 
             Az ápolt őrzését elhanyagolja, mulasztásával veszélyhelyzetet idéz elő.  

 Az ellenőrzést végző személyekkel nem működik együtt, vagy az ellenőrzést      
megakadályozza. 
 

(10) A Szociális Alapszolgáltatási Központ és a  Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 
dolgozói negyedévi  rendszerességgel vagy szükség szerint ellenőrzik az ápolási 
kötelezettség  teljesítésének elégséges voltát. 

 
(11)A méltányossági jogú ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell az ápolás 

szükségességét igazoló orvosi igazolást, lakcím - TAJ - adókártyák fénymásolatát, az 
ápoló és ápolt valamint családtagjainak jövedelemigazolását, vagyoni helyzetüket 
igazoló okmányokat.  
 

 
 

IX.  fejezet 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

23. § 
 

(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és az 
elismert lakásfenntartási költsége a háztartás összjövedelmének 20 %-át meghaladja. 

 
(2) Az elismert lakásfenntartási költség összegét minden évben a költségvetési törvény 

határozza meg (2006-ban 425,-Ft/m2). 
 

(3) Elismerhető lakásnagyság: 
1 személy 35 m2 
2 személy 45 m2 
3 személy 55 m2 
4 személy 65 m2 

minden további személy 5 m2, legfeljebb a  család által lakott lakás nagysága. 
 

 
24. § 

 
(1) A normatív lakásfenntartási támogatás havi összege 

0,3 – ( egy főre jutó jövedelem – legkisebb öregségi nyugdíj 50 %-a ) x 0,15 x (m2 x 425) =   
                                        (legkisebb öregségi nyugdíj összege) 

Ez a képlet minden évben a költségvetési törvény meghatározása szerint változik. 
 

(2) A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása 1 évre történik. 
 

(3) A támogatás összege havonta átutalásra kerül az ügyfél által megjelölt szolgáltató 
számlájára.  

 
 



25. § 
 

(1) Méltányossági lakásfenntartási támogatás adható annak a családnak, vagy személynek, 
aki Apátfalva község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott 
lakásnagyságot nem meghaladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben   
lakik. 

 
(2) Apátfalva község területén az együttlakó személyek számától függően a következő 

alapterületű lakások fenntartásához nyújtható (méltányosság) támogatás: 
 

a.) társasházi lakások esetén: 
1-3 személy    55 m2 
4    személy   65 m2 
minden további személy     +  10 m2 

  
b.) családi ház esetén 

1-3 személy   70 m2 
4    személy   80 m2 
minden további személy      + 10 m2  

 
(3) A támogatás megállapítása nem függ a komfortfokozattól, a kérelem bármikor 

beadható. 
 

26. § 
 

Méltányossági lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a lakásfenntartás indokolt 
költségei havonta meghaladják a lakásban, egy háztartásban élők összjövedelmének 30 %-át, 
és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
összegének kétszeresét. Különös méltánylást érdemlő esetekben (gyermeket egyedül nevelő, 3 
vagy több gyermekes szülő, tartósan beteg gyermeket vagy súlyosan fogyatékos személyt 
ápoló család) a fenti jövedelemhatár 20 %-kal növelhető. 
 
 
 

27. § 
 

a.) Lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni az igazolt 1 éves lakbér, 
albérleti díj, fűtés, villany, víz- és csatornadíj, kéményseprés, szemét- és 
szennyvízszállítás díját, lakáscélú pénzintézeti törlesztés részleteit. 

b.) Lakásfenntartási támogatásban a hátralékkal rendelkezők akkor részesülhetnek, ha 
a követelővel részletfizetési megállapodást kötöttek és annak eleget is tesznek. 

c.) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy személynek állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

d.) Külön lakás az albérlet és a bírói ítélettel megosztott lakás. 
e.) A támogatás megállapítása 1 évre történik, havonta átutalásra kerül a kiválasztott 

szolgáltatóhoz. 
f.) A támogatás összege 2.500.-Ft/hó összegnél kevesebb nem lehet. 
g.) A kifizetett támogatás összege teljes egészében az önkormányzat költségvetését 

terheli. 
 



X. fejezet 
 

Közgyógyellátás 
 

28. § 
 

(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállításához kapcsolódó kiadások 
csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki a szociálisan rászoruló személy 
részére. 

 
(2) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult, akinek családjában az egy főre jutó 

jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét nem éri el és 
gyógyszer költsége meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 24%-át. 

 
(3) Az egyedül élő személy, ha jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 

nyugdíj kétszeresét, gyógyító ellátásának költségei a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj 24%-át meghaladja. 

 
(4) Különösen indokolt esetben a fenti jövedelemhatárok 10 %-kal megemelhetők.  

 
(5) Jövedelemhatárokra tekintet nélkül jogosult méltányossági közgyógyellátásra az, 

akinek gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó jövedelem 25 %-át. (2006. 06. 
30.-ig)  

 
  

29. § 
 

(1) A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolvány után a térítési díj összegét a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 75 %-át az önkormányzat 3 napon 
belül átutalja a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak. 2006. 07. 01-től az OEP által 
egyénenként kiszámított gyógyító ellátás éves összegének 30%-a. 

 
(2) A méltányossági közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje 1 év, 

meghosszabbítását kérelmezni kell. 
 
(3) Kérelemhez jövedelemigazolást, orvosi igazolást, jogosultságot igazoló iratot kell 

csatolni. 
 

 
 

XI. fejezet 
 

Egészségügyi ellátásra való jogosultság 
 

30. § 
 

(1) A polgármester önkormányzati hatáskörben az OEP egészségügyi szolgáltatásainak 
igénybevételére jogosító igazolványt állíthat ki annak a szociálisan rászorult 
személynek, aki nem biztosított és nem minősül biztosított eltartott hozzátartozójának. 

 



(2) Az igazolvány kiállítása szempontjából szociálisan rászorultnak és a járulék fizetésére 
képtelennek kell tekinteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, egyedül élő 
esetén a 150 %.-át. 

 
(3) Az igazolvány érvényességi ideje 1 hónaptól 12 hónapig terjedhet. 

 
 

XII. fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

31. § 
 

(1) A pénzben és természetben nyújtható ellátások iránti kérelem Apátfalva Község 
Polgármesteri Hivatalánál terjeszthető elő az erre a célra szolgáló igénylő lapon. 

 
(2) Kérelmet terjeszthet elő bármely nagykorú személy. 

 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját, illetve 

családja jövedelmi – vagyoni viszonyairól hivatalos igazolás – őstermelői igazolvány 
– benyújtására. 
Rendszeres jövedelemnél 1 havi átlag, nem rendszeres jövedelem esetén a megelőző 
év jövedelmét kell igazolni. 
Ingatlanvagyon esetén a tulajdoni lap másolata, betegség esetén orvosi igazolás 
csatolandó. 
 

(4) Az eljárás lefolytatása során vizsgálni kell a kérelemben leírtak és a helyszíni 
környezettanulmány készítésekor tapasztaltak azonosságát. 

 
 

32. § 
 

(1) Jövedelmi, vagyoni körülmények tisztázása végett az önkormányzat megkereséssel 
élhet az APEH, a MÁK, a NYUFIG, a földhivatal és a munkáltató felé és saját 
nyilvántartásait is igénybe veheti. 

 
(2) Határozathozatal előtt a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt kell 

készíteni. 
A környezettanulmány készítésére jogosult a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, a 
Családsegítő Szolgálat és Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói, valamint a 
települési képviselők. 

 
(3) A kérelmet el kell utasítani, ha kérelmező a rendeletben foglalt igazolásokat 

felszólítás ellenére nem csatolja, környezettanulmány készítésénél nem működik 
együtt. 

 
 
 
 



33. § 
 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítását, illetve elutasítását 
határozatban kell rögzíteni. 
A határozatnak tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72.§-ában foglaltakon túlmenően a 
jogosultságot, a kötelezettségeket, a jogosulatlanul felvett ellátások visszafizetésének 
kötelezettségét, a támogatás felhasználásának és esetleges elszámoltatásának módját, 
jogorvoslati lehetőségét. 
 

(2) A rendelet megsértésével megszerzett támogatás folyósítását meg kell szüntetni, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetéséről intézkedni 
kell. 

 
 

XIII. fejezet 
 

Értelmező rendelkezések 
 

34. § 
 

 
Ahol a rendelet foglalkoztatási törvényt ír, ott a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény  25. §-a  - 
továbbiakban Flt. – értendő. 
  
 

XIV. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

35. § 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. és a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 
(2) E rendelet nem rendelkezik a szociális szolgáltatásokról, azok külön rendeletben 

kerülnek szabályozásra. 
 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 

20/2002. (12.18.) Ör. és a 18/2005. (X.26.) Ör. 
 

(4) A rendelet 2006. június 08-án lép hatályba. 
 

(5) A rendelet 2.§ c, d, e, h, és k, pontjai a 2006. december 31-ig benyújtott kérelmekre 
alkalmazható. 

 



(6) A rendeletnek a rendszeres szociális segélyről szóló 12-18.§-ai alapján megállapított 
összege először 2006. július 1-jétől folyósítható. 

 
 
 
 
 
 
                        Szentesi József     Sajtos László 
                         polgármester         jegyző   
 
 
 
 
 
 
 


