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HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2015. (III.1.)  
önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátásokról 
(Egységes szerkezetben) 

 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § 
(2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 18. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3), a 45. § (1), 
a 38. § (4), az 58/B. § (2), a 62. § (2), a 92. § (1) és a 132. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklet II. fejezet 4. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Általános Bizottság véleményének 
kikérésével a helyi szociális ellátásokról a következőket rendeli: 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
1. § 

E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által, a szociális rászorultságtól függő, helyi 
pénzbeni és természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az ezekkel 
kapcsolatos eljárási és jogosultsági szabályokat, az ellátások igénybevételének és érvényesítésének 
módját, feltételeit és garanciáit. 

 
2. § 

(1) E rendelet hatálya a Hőgyész nagyközség közigazgatási területén élő, tartózkodó és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) 
bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki. 
(2) E rendelet hatálya az Szt. 6. §-ában meghatározott és a település közigazgatási területén tartózkodó 
hajléktalan személyekre abban az esetben terjed ki, ha a hajléktalan személy az ellátás 
igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatában Hőgyész nagyközséget tartózkodási helyként 
megjelölte. 
 

2. Hatásköri rendelkezések 
3. § 

A képviselő-testület a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreiből 
a)1 a köztemetés megállapítását, a temetési célú támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő 
megállapítását, valamint a rendkívüli települési támogatás megállapítását a polgármesterre 
b) az egyéb települési támogatások megállapítását a Pénzügyi és Általános Bizottságra ruházza át. 
 

3. Eljárási szabályok 
4. § 

A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, 
továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról 
szóló 2004. évi XCL. törvény szabályait kell alkalmazni. 
 

5. § 
(1) Az e rendelet szerinti helyi szociális ellátások iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti 
formanyomtatványon a Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. 
(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. 

 
6. § 

(1) A helyi szociális ellátások iránti kérelemben a kérelmező a saját, valamint a vele egy háztartásban 
élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra való 
bizonyítékokat egyidejűleg becsatolni. 

                                                 
1 Módosította a 9/2015.(X.1.) ör. 
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(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók 
jövedelemigazolását, a munkaviszonyban állók munkáltatói keresetigazolását, a nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők nyugdíjszelvényét, vállalkozó esetében az állami adóhatóság igazolását a 
személyi jövedelemadó alapjáról, továbbá mindazon dokumentumokat, amelyet a rendelet az egyes 
ellátásoknál előír, illetve az ügy elbíráláshoz szükségesek. 
 

7. § 
(1) Az ellátásra való jogosultság elbírálásához – amennyiben a kérelmező életvitele nem áll 
összhangban a jövedelemigazolással – kötelezhető arra, hogy a családja vagyoni viszonyairól a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
szerinti vagyonnyilatkozat szerint nyilatkozzon. 
(2) A jogosultság elbírálása érdekében a Hivatal ügyintézője, az illetékes bizottság tagja helyszíni 
szemlét (környezettanulmányt) tarthat. 

8. § 
(1) Helyi szociális ellátás – polgármester, képviselő vagy a bizottság tagja kezdeményezésére és a 
jövedelmi viszonyok tisztázása után – hivatalból is megállapítható. 
(2) Hivatalból történő megállapítás kezdeményezése esetén a szükséges iratok beszerzéséről a Hivatal 
ügyintézője gondoskodik. 

9. § 
(1) A rendszeres pénzbeli ellátás utólag, a nem rendszeres ellátás pedig az erről szóló határozat szerint 
kerül kifizetésre a jogosult részére. 
(2) A kifizetés történhet a házipénztárból történő kifizetéssel, postai úton vagy pénzintézeten keresztül 
történő utalással. 

 
II. FEJEZET 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

4. Települési ellátások 
10. § 

Az önkormányzat a rászorultak részére  
   a) pénzbeli ellátásként 

aa) lakásfenntartási célú, 
ab) ápolási célú  
ac) gyógyszerkiadásokkal összefüggő célú települési ellátást 
ad)2 temetési célú támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítását, 

    b) természetbeni települési ellátásként  
              ba) tűzifa támogatást, valamint  
              bb) köztemetést biztosít az e rendeletben megállapított szabályok szerint. 

 
5. Pénzbeli ellátások 

11. § 
(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást biztosít. 
(2) A rendkívüli települési támogatás elsősorban az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott 
körülmények fennállása esetén egyszeri, vagy – legfeljebb hat hónapra – havi rendszerességgel 
állapítható meg. 
(3) Az ellátásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmezővel közös háztartásban élők egy 
főre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-át, egyedül élőknél és 
gyermeküket egyedül nevelőknél a 150%-át nem haladja meg. 
(4) A rendkívüli települési támogatás az azt megállapító döntése szerint természetbeni ellátásként – 
tüzelő, élelmiszer, ruházat, tankönyv, tanszer, Erzsébet-utalvány, közüzemi díjnak a szolgáltató felé 
való kifizetése stb. formájában – is biztosítható. 
 

12. § 
(1)  Lakásfenntartási célú települési támogatás annak a szociálisan rászoruló  

a) egyedül élő, vagy  
b) kiskorú gyermeket egyedül nevelő, vagy 

                                                 
2 Beiktatta a 9/2015.(X.1.) ör. 
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c) korhatárra tekintet nélkül tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermekéről egyedül 
gondoskodó, vagy 

d) a három, vagy annál több kiskorú gyermeket nevelő személynek,  
akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, 
feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költsége a háztartás havi összjövedelmének legalább 30 %-át 
eléri. 
(2) A támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A 
folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. 
(3) A támogatás esetén költségeken a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő 
részletét, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a 
víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. 
(4) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költséget az éves költségvetési törvény határozza meg. 
(5) A támogatás esetében figyelembe vehető maximális lakásnagyság: 

a) egy személy esetében legfeljebb 40 m2,  
b) kettő személy esetében legfeljebb 50 m2,  
c) három személy esetében legfeljebb 60 m2,  
d) négy személy esetében legfeljebb 70 m2, 
e) négy személy felett a d) pontban elismert lakásnagyság minden további személy esetében 5 
m2-rel nő, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 
13. § 

(1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét 
betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és  

a) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-át,  
b) egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy 

a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy 
napi 4 órát meg nem haladó munkaidőben kereső tevékenységet folytat. 
(2) Nem jogosult ápolási célú támogatásra a hozzátartozó, ha 
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást 
nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha 

aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem 
haladja meg, vagy 

ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási 
intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy 

ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást 
nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével 
valósítható meg, 
b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj 
folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – 
keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, 
c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, 
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 
órát meghaladja, 
e) a közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi segélyben, 
gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül. 
 

14. § 
(1) Az ápolt állapotában bekövetkezett változás vizsgálata céljából, a háziorvos szakvéleményét 
évente kérheti a döntésre jogosult az ápolást végzőtől. 
(2) Az ápolási célú támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha az ápoló a kötelezettségét nem 
teljesíti. A kötelezettség teljesítésének vizsgálata céljából a döntésre jogosult környezettanulmányt 
végeztethet. 
 

15. § 
Az ápolási célú támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos 
a) igazolását arról, hogy az ápolt 

aa) súlyosan fogyatékos, vagy 
ab) tartósan beteg, 

(b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 



4 
 

 
16. § 

(1) Gyógyszerkiadásokkal összefüggő célú települési támogatás nyújtható annak, akinek az illetékes 
járási hivatal a közgyógyellátás iránti kérelmét jogerősen elutasította, és akinek családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg, és a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának 
költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-át. 
(2) A támogatás iránti kérelemhez az illetékes járási hivatal jogerős elutasító határozatát másolatban 
csatolni kell. 
(3) Meg kell szüntetni a támogatást, ha járási hivatal közgyógyellátást állapított meg. 

 
 

6. Természetbeni ellátás 
17. § 

(1) Az önkormányzat természetbeni települési támogatásként tűzifát biztosít a rászorulók részére. 
(2) A támogatás évente legfeljebb két alkalommal kérhető, és háztartásonként és alkalmanként 1 m3 – 
rendkívüli esetben legfeljebb 5 m3-ig terjedő – mennyiségben biztosítható. 

 
17/A. §3 

(1) Az önkormányzat természetbeni települési támogatásként – a központi jogszabályokban 
meghatározott kiegészítő támogatási pályázat előírásai szerint – szociális célú tüzelőanyagot biztosít a 
rászorulók részére. 
(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez 
   a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő – 
jogosult, 
   b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozottan 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
(3) A szociális célú tüzelőanyagként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén juttatható, 
amelyért ellenszolgáltatás nem kérhető. 

18. § 
 
(1) Az önkormányzat az Szt. 48. §-a szerint – utólagos megtérítési kötelezettség mellett – gondoskodik 
a közköltségen történő eltemettetésről. 
(2)  A hatáskör gyakorlója az eltemettetésre köteles személyt – szociális rászorultsága miatt – részben, 
vagy – egészen különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása (pl. létfenntartását veszélyeztető, 
rendkívüli élethelyzetbe kerülése) miatt – egészében mentesítheti az utólagos megtérítési kötelezettség 
alól. 
 

III. FEJEZET 
AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 

 
5. Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 

19. §4 
 

20. §5 
 

IV. FEJEZET 
A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 
6. A szociális szolgáltatások fajtái 

21. § 
(1) Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és 
szakosított ellátási formák közül biztosítja: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
                                                 
3 Beiktatta a 9/2015.(X.1.) ör. 
4 Hatályon kívül helyezte a 9/2015.(X.1.) ör 
5 Hatályon kívül helyezte a 9/2015.(X.1.) ör 
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c) családsegítés, 
d) nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja) működtetése, 
f) gyermekjóléti szolgálat, 
g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásokat. 
(2) A Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (a továbbiakban: 
SZIK) a fenti feladatokon túl biztosítja az ellátási területen jelentkező igények felmérését, a gondozás 
megszervezését, más szolgáltatási formákhoz történő hozzájárulás segítését és tanácsadást. 
(3) Az önkormányzat a szociális alap- és szakosított ellátási formák közül, önkormányzati társulás 
keretében a SZIK-on keresztül látja el az (1) bekezdés a) - f) pontjaiban meghatározott feladatokat, 
míg az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szociális szolgáltatást a Hegyhát Integrált Szociális 
Intézmény keretén belül biztosítja. 

7. Étkeztetés 
22. § 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről gondoskodik az önkormányzat, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani; különösen koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy 
hajléktalanságuk miatt. 
(2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő 62 évnél 
idősebb személyt. 
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, 
krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy 
egészben- nem tud gondoskodni vagy munkaképessége csökkent.  
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül. 
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására nem képes.  
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik, azonban életvitelszerűen a településen tartózkodik, illetve kizárólag települési szintű 
lakcímmel rendelkezik.  
(7) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki 
jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon 
gondoskodni.  
(8) Krízishelyzet esetén népkonyhai jelleggel az étkezést ingyenesen biztosítja az önkormányzat. A 
krízishelyzet fennállását a SZIK Idősek Klubjának vezetője (a továbbiakban: idősek klubjának 
vezetője) állapítja meg. Ebben az esetben külön eljárás nélkül biztosítja az ellátást. Tipikus 
krízishelyzetnek az életveszélyt tekintjük. 
(9) A felnőtt szociális étkeztetésre irányuló kérelmeket az idősek klubja vezetőjéhez kell benyújtani. A 
kérelmeket az idősek klubja vezetője bírálja el.    
(10) A felnőtt szociális étkeztetés térítési díját a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint 
fenntartó határozatában rögzíti.  

8. Házi segítségnyújtás 
23. § 

(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. 
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti kivétellel 
–  vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az idősek klub vezetője 
kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 
(5) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság működik. 
A szakértői bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és 
kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.    
(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás 
átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az idősek 
klub vezetőjének döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet 
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vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a 
gondozási szükséglet vizsgálatát a (4) bekezdés szerint kezdeményezni kell. 
(7) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket az intézményvezetőnek kell benyújtani, aki az (5) 
bekezdésben meghatározott szakértői vélemény alapján biztosítja a szolgáltatást.  
(8) A házi segítségnyújtás térítési díját a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint 
fenntartó határozatában rögzíti. 
(9) A szociálisan rá nem szoruló személyek részére az intézmény szabad kapacitása erejéig önköltségi 
áron, a Tanács határoztában rögzített díj ellenében biztosíthat házi segítségnyújtást. 
 

9. Családsegítés 
24. § 

(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A 
jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a 
pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló 
családról, személyről szereznek tudomást. 
(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az 
ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és 
személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. 
(4) A családsegítés keretében biztosítani kell 
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 
elősegítését, 
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, 
a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás 
nyújtását, 
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs 
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 
(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások 
személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, 
különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha 
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is 
megfelelően biztosíthatók. 

10. Nappali ellátás 
25. § 

(1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, 
illetve, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni 
étkeztetését. 
(2) A nappali ellátás iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki 
az (1) bekezdésben foglaltak alapján dönt. 
(3) A nappali ellátás térítési díját a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó 
határozatában rögzíti. 

11. Gyermekjóléti szolgáltatás 
26. § 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
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megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
(2) Ennek keretében a DÁM Önkormányzati Társulás tagjaként, társulási formában ellátja a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ában 
foglaltakat, valamint szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a 40. § (2) bekezdése 
szerint. 
   

12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
27. § 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátás. 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan 
megjelenését, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
(3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére 
közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. 
(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 
a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 
ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni. 
(6) A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az 
egészségi állapot miatti indokoltságot a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint kell igazolni. 
(7) A kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a kérelmező szociális 
helyzete alapján, a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény szakmai véleményének kikérését követően a 
rendelkezésre álló készülékek számának figyelembevételével dönt a jelzőkészülékek kihelyezéséről. 
(8) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Hőgyész Nagyközség Önkormányzata az arra szociálisan 
rászoruló személyek részére térítésmentesen biztosítja. 
 

13. A szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos rendelkezések 
28. § 

(1) A szociális szolgáltatások igénybevételéről az idősek klubja vezetője dönt. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás igénybevételéről a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény vezetője dönt.   
(2) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmeket az étkeztetés, az idősek nappali intézményébe történő 
felvétel, a házi és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az idősek klubja vezetőjéhez, 
családsegítés esetében a Családsegítő szolgálat vezetőjéhez, gyermekjóléti ügyekben a Gyermekjóléti 
szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani. 
(3) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az idősek klub vezetője az ellátást igénylővel, illetve 
törvényes képviselőjével az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodást köt. 
(4) A szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa, mint fenntartó határozatban állapítja meg.  
 

V. FEJEZET 
MÓDOSÍTÓ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
29. § 

(1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló – többször módosított – 6/2011. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet A) 3.6 pontja helyébe „A 
települési támogatások megállapítása” rendelkezés lép, míg a 3.7 pont hatályát veszti. 
(2) Az SZMSZ 1. melléklet B) 1. és 2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„1. Köztemetés megállapítása. 
  2. Rendkívüli települési támogatások megállapítása.” 

 
30. § 
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Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit is ettől a naptól kell alkalmazni, 
egyidejűleg pedig hatályát veszti a szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos ellátási szabályokról 
szóló – többször módosított – 4/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet. 

 
 
Hőgyész, 2015. február 10. 

 
 
 
             Botta György                                                 Dr. Schutzbach Ferenc 
             polgármester                                                           c. főjegyző 

 
 
 
 
1.  melléklet 
 
 

KÉRELEM ÉS JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
települési támogatás megállapításához 

 
 

1. Személyi adatok 
 

1. Támogatást kérő neve:……………………………………………………………………… 
 

2. Születési neve:……………………………………………………………………………… 
 

3. Szül. helye és ideje:…………………………………………………………………………. 
 

4. Anyja neve:………………………………………………………………………………….. 
 

5. Lakcíme:…………………………………………………………………………………….. 
 

6. Tartózkodási helye:………………………………………………………………………….. 
 

7. TAJ-száma:…………………………………………………………………………………… 
 

8. Az ellátást az alábbi személy(ek)re kéri:…………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve, családi minősége: 
 
9.1……………………………………………9.5…………………………………………………… 
 
9.2……………………………………………9.6…………………………………………………… 
 
9.3……………………………………………9.7…………………………………………………… 
 
9.4……………………………………………9.8…………………………………………………… 
 
 
10. Az igényelt támogatás és annak indokolása: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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II. Jövedelmi, vagyoni adatok 
 

1. A kérelmező és a vele egy háztartásban élők nettó jövedelme forintban: 
 

Jövedelem 
típusa 

Kérelmező 
esetében 

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek esetében 
1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

Munkaviszonyból 
és más 

foglalkoztatási 
viszonyból 
származó 

jövedelem, 
táppénz 

      

 
2. 

Vállalkozásból, 
őstermelői ill. 
szellemi és más 
önálló 
tevékenységből 
származó 
jövedelem 

      

 
3. 

GYED, GYES, 
gyermektartásdíj, 

családi pótlék, 
gyermeknevelési 

támogatás 

      

 
4. 

Nyugdíj és egyéb 
nyugellátás szerű 

rendszeres 
szociális 
ellátások 

      

 
5. 

Önkormányzat és 
munkaügyi 

szervek által 
folyósított 
ellátások 

      

 
6. 
 

Egyéb jövedelem 
(bérleti, haszon-
bérleti díj stb.) 

      

 
7. 

 
Összes jövedelem 

      

 
2. A család tulajdonában vagy használatában lévő 
 
2.1 gépkocsi, gépjármű típusa, gyártási éve:…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2 Gépi termelőeszköz:…………………………………………………………………………………. 
 
2.3 Lakott ingatlanon kívüli ingatlan címe, típusa:……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.4 Termőföld (ha):………………………………………………………………………………………. 
 
2.5 Vagyoni értékű jog:………………………………………………………………………………… 
 
 

III. Nyilatkozatok 
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Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes 
igazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul igénybe vett ellátást vissza kell térítenem. 
Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
 
Kelt:……………………………………….. 
 
 
                                                                                                    ………………………………………. 
                                                                                                                kérelmező aláírása 
 


