
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                      4/2012.(III.28.)Önkormányzati rendelete     
                                      a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és  

természetben nyújtott ellátásokról  
 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 
1993. évi III. tv. II-III. fejezetében és VIII. fejezet 132. § (4) bekezdés b)-c) pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a   
jogosult számára átmeneti segélyt,  kamatmentes kölcsön, temetési segélyt, 
közgyógyellátást, gyógyfürdő ellátás támogatást nyújt az alábbiakban meghatározott 
feltételek szerint. 

 
2. § A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 

meghatározott személyekre, akik Apátfalva község közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.  

 
 
                                                                    II. fejezet 

 
Hatáskör 

 
3. § A rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelmek elbírálásának hatáskör 

gyakorlója: 
             a) közgyógyellátás (szociális rászorultság mértéke) – Képviselő-testület, 
             b) kamatmentes kölcsön – Képviselő-testület, 

 c) átmeneti segély – Szociális Bizottság, 
 d) temetési segély – Szociális Bizottság, 
 e) gyógyfürdő ellátás – Szociális Bizottság. 
 

 
III. fejezet 

 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

Átmeneti segély 
 
4. § (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 rendkívüli kiadások, 



c) munkanélküliek, nyugdíjkorhatárt elért személyek esetében az ellátatlanság 
ideje, 

d) elemi kár, baleset. 
 

5. § (1) Aktív korú nem foglalkoztatott akkor részesülhet átmeneti segélyben, ha 
munkanélküli regisztráltságát igazolja. 
(2) A 4. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén átmeneti segély akkor állapítható  
meg, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár  nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
b) egyedül élő 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 %-kal el lehet 
térni. 

(3) Az átmeneti segély évente adható összege nem haladhatja meg családonként az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 

(4) Átmeneti segély a létfenntartást különösen veszélyeztető helyzetekben, 1 évben egyszer, 
legfeljebb 4 hónapig folyamatosan adható, melynek havi összege nem lehet több az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-ánál. 
(5) Egy háztartásban élők esetében, egy időben csak egy személy kérelme teljesíthető.     
 
6. § 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. 

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

 
8. § (1) Elemi károsultak segélye legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
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. 

 
9. § (1) Kamatmentes kölcsön az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 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 az ellátás 
megérkezésekor egy összegben köteles visszafizetni. 
(3) A kölcsön nyújtásakor megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni kell a visszafizetés 
feltételeit, a törlesztés elmaradásának következményeit.   
 
10. § 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.  

 
11. §  El kell utasítani a kérelmet, ha  



a)  a kérelmező a csatolandó jövedelem és egyéb igazolásokat nem csatolja és a hiánypótlási 
felhívásnak sem tesz eleget, 

b) a kérelmező a környezettanulmány készítésénél nem működik együtt (figyelemmel a 
2004. évi CXL. tv. 61. §-ra),  

c) a család igazolt jövedelme és életkörülményei nincsenek összhangban, 
d) a kérelmező a támogatást a létfenntartáson túli, egyéb célra kéri,  
e)  a kérelmező a közüzemi díjhátralék esetén a szolgáltatóval nem kötött részletfizetési 

szerződést, vagy kötött ugyan, de a vállalásának nem tesz eleget, 
f)     szociális rászorultság vagy krízishelyzet nem állapítható meg. 
 

Temetési segély 
 
 

12. § (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete temetési segélyt nyújt, ha az 1 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családban élő esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.  
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit a képviselő-testület minden évben a 
decemberi soros képviselő-testületi ülésén állapítja meg a temetési tevékenységet ellátó 
szervezetek által közölt összegeket figyelembe véve.  
A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének 10 %-nál.  
(3) Temetési segély kérelemhez csatolni kell: közös háztartásban élők jövedelemigazolását, 
eredeti temetési számlát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 

 
 

Rendszeres szociális segély 
 

13. § (1) Az aktív korúak ellátása keretében rendszeres szociális segélyben részesülő 
állástalan személy esetében az önkormányzat a beilleszkedést segítő program megszervezését 
a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Családsegítő Szolgálata 
(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) útján végzi. 
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő állástalan személy köteles együttműködni 

  a) az önkormányzattal, 
  b) a beilleszkedést segítő program esetében a Családsegítő Szolgálattal. 

(3) A Családsegítő Szolgálat által biztosított beilleszkedést segítő program típusai: 
  a) regisztráció, 
  b) tanácsadás – ideértve a munkaügyi, és egészségügyi tanácsadást is -, 
  c) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, 
  d) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni és csoportos 

foglalkozás. 
(4) Az aktív korú állástalan a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül köteles nyilvántartásba vetetni magát – a határozatban 
megjelölt időpontban és helyen – a Családsegítő Szolgálatnál. 

(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú állástalan köteles részt venni 
személyre szabott együttműködési program kidolgozásában, amit a Családsegítő 
Szolgálattal kötött megállapodásban rögzít. 

(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott a 
nyilvántartásba vételét követően köteles megjelenni a Családsegítő Szolgálat által előre 
kijelölt és írásban közölt 



  a) regisztráción, 
  b) tanácsadáson, 
  c) a megállapodásban foglalt személyre szabott program minden foglalkozásán, és 

azon részt venni, 
  d) az iskolai végzettségének megfelelő oktatás, képzés minden foglalkozásán, 

különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése 
céljából. 

(7) A beilleszkedést segítő program szünetel kórházi ápolás, vagy a személy akadályoztatását 
okozó orvosi kezelés idejére. 

 
14. § (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét  
megszegi, ha 

a) a megállapító határozatban foglalt együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, 
b) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 

15 napon belül a Családsegítő Szolgálatnál nem veteti nyilvántartásba magát, 
c) nem működik közre a személyre szóló beilleszkedést segítő program 

kidolgozásában, 
     d) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem írja alá, 
     e) a beilleszkedést segítő programra vonatkozó megállapodást nem teljesíti, 
     f) a Családsegítő Szolgálatnál a regisztrációs napokon nem jelenik meg. 

(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségszegést önhibáján kívüli okból követi el és az erre vonatkozó igazolást az 
akadályoztatást követő 8 napon belül bemutatja, akkor az nem minősül együttműködés 
megszegésének. 
 
 

IV. fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
Közgyógyellátás 

 
15. § (1) Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások 
csökkentésére közgyógyellátás állapítható meg a szociálisan rászoruló személy részére. 
(2) Méltányossági közgyógyellátás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24 %-át. 
(3) Az egyedül élő személyek havi jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24 %-át meghaladja. 
(4) A gyógyszerkeret összege megegyezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvényben meghatározott egyéni gyógyszerkeret összegével, és az eseti éves keret 
összegével. 
(5) Kérelemhez jövedelemigazolást, orvosi igazolást, jogosultságot igazoló iratot kell csatolni. 
 

Gyógyfürdő ellátás támogatása 
 
16. § (1) Gyógyfürdő ellátás támogatására jogosult az, aki a makói gyógyfürdő által nyújtott 
társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdő ellátást vesz igénybe. 



(2) A gyógyfürdő ellátás támogatására jogosult az: 
a) akinek a családjában az 1 főre jutó havi családi jövedelemhatár az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetén a 
háromszorosát nem haladja meg, és  

 b)   az orvos által rendelt valamennyi kezelést a beteg igénybe vette és a fürdő ezt 
igazolja. 

 (3)  A kérelmező által fizetett gyógyfürdő ellátásokat számlával kell igazolni. 
(4) A gyógyfürdőellátás támogatásának kifizetésére havonta egy alkalommal a szociális   

kifizetések napján kerül sor. 

(5)  A gyógyfürdő támogatás évente egy alkalommal adható. 
 

 
V. fejezet 

Szociálpolitikai Kerekasztal 
 
17. § (1) A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban meghatározott 
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére 
Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.  
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a következő intézmények és szervezetek képviselői: 

Elnök: Apátfalva Község polgármestere, 
Tagjai: Szociális Bizottság,  

      Dózsa György Általános Iskola,  
      Apátfalvi Bíbic Óvoda, 
      Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház, 
      Családsegítő Szolgálat, 
      Szent Mihály Plébánia, 
      Román Nemzetiségi Önkormányzat,  
      Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,  
      Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, Apátfalvi Csoportja,   
      Deszki Nagycsaládosok Egyesülete, Apátfalvi Csoportja. 

 
 

VI. fejezet 
  

Eljárási szabályok 
 

18. § (1) A pénzben és természetben nyújtható ellátások iránti kérelem Apátfalva Község 
Polgármesteri Hivatalánál terjeszthető elő az erre a célra szolgáló igénylőlapon. 
(2) Kérelmet terjeszthet elő bármely cselekvőképes nagykorú személy. 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját, illetve 
családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól hivatalos igazolást  – őstermelői igazolvány – 
benyújtani. 
(4) Az eljárás lefolytatása során vizsgálni kell a kérelemben leírtak és a helyszíni 
környezettanulmány készítésekor tapasztaltak azonosságát. 

 
19. § (1) A jövedelmi, vagyoni körülmények tisztázása végett az önkormányzat megkereséssel 
élhet a NAV, a MÁK, a NYUFIG, a földhivatal és a munkáltató felé, saját nyilvántartásait is 
igénybe veheti. 



(2) Határozathozatal előtt a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt kell 
készíteni. A környezettanulmány készítésére jogosult az önkormányzat megbízásából eljáró 
személy és a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház, Szociális 
Alapszolgáltatási Központjának dolgozói. 
(3)  A kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező a rendeletben foglalt igazolásokat felszólítás 
ellenére nem csatolja, a környezettanulmány készítésénél nem működik együtt. 

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

VII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

21. § (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) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2007. (II.28.) és az azt módosító 
9/2009. (IV.29.) Ör, a 17/2010. (XII.01.) Ör és a 12/2011. (IX.28.) Ör. 

     
 
 

 
 
 
                         Varga Péter      Sajtos László 
                          polgármester         jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 
4/2012. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 
I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
 

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
 

III. költségvetési hatásai: Egy jogcímen lehet lakásfenntartási támogatást megállapítani. 
 

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. 
 

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. 
 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet 
nem emeli. 
 

VII. megalkotásának szükségessége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvénnyel és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel való összhang 
megteremtése. 
 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A törvény módosítását 
követően a  helyi rendelet nem kerül módosításra, akkor is a törvényben foglaltakat kell 
alkalmazni. 
  

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


