
Szegvár Nagyközség Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

3/2015. (II.12.)  

önkormányzati  rendelete 

 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni  

és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról  

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

a 4/2015. (III.26.), a 16/2015. (XII.10.), a 2/2016. (II.11.), a 14/2022. (VII. 08.), és a 17/2022. 

(IX. 30.) önkormányzati rendeletekkel 

 

 

Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/a. pontjában 

megállapított feladatkörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 

48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d és g pontjában rögzített 

felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozására a következőket rendeli el:  

 

 

 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§. 

 

A rendelet célja, hogy a képviselő-testület eleget tegyen a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény) által előírt szabályozási kötelezettségének és a település lakóinak 

szociális biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által nyújtott egyes szociális 

ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit. 

 

 

2.§. 

 

E rendelet személyi hatálya Szegvár nagyközség közigazgatási területén lakcímmel 

rendelkező személyekre terjed ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvény 3. § (1) – (3) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel.  
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3. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési támogatás keretében adható alábbi ellátásokra: 

 a)  rendkívüli települési támogatás 

 a)  lakhatási támogatás 

 a) gyógyszertámogatás 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az alábbi természetben nyújtott ellátásra: 

  köztemetés 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed az alábbi szociális szolgáltatásokra – személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokra: 

 a)   tanyagondnoki szolgáltatás 

 b)   étkeztetés 

 c)   házi segítségnyújtás 

 d)   családsegítés 

 e)   nappali ellátás 

 

II. fejezet 

 

HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 

4.§. 

(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási 

szabályokat a 4 § - 7 §  határozza meg. 

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási 

formák részletezik. 

 

1. Az eljárás megindítása 

5.§. 

  

(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

megállapítása iránti kérelem Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 

önkormányzati hivatal) Igazgatási Osztályán /továbbiakban: Igazgatási Osztály/ terjeszthető 

elő.  

(2) A szociális szolgáltatásokra vonatkozó kérelmet a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 

Szociális Intézmény vezetőjénél kell benyújtani /továbbiakban: Intézményvezető/.   

(3) A tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozó kérelem közvetlenül a tanyagondoknál is 

benyújtható. 

2. Hatásköri rendelkezések 

6.§. 

 

 (1) A Képviselő-testület a települési támogatás és a köztemetés megállapítására vonatkozó 

hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  

 (2)   A szociális szolgáltatások tekintetében a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézmény Intézményvezetője gyakorolja a hatásköröket.      

(3)  A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 92/B. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglalt hatáskör gyakorlását az Oktatási-, Kulturális és Szociális 

Bizottságra ruházza át.  
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3. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

7.§. 

 

A pénzbeli ellátások kifizetése a határozat rendelkezése alapján történik: postai úton, vagy 

házipénztárból készpénzben (számlavezető pénzintézetnél, vagy az önkormányzati  

hivatalban), vagy folyószámlára történő átutalással. 

 

III. fejezet 

 

PÉNZBELI  ELLÁTÁSOK 

 

 

4. Rendkívüli települési támogatás  

 

8.  § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló törvényben meghatározottakon túl 

 a) élelmiszerre 

 b) ruhaneműre 

 c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére 

 d) rezsiköltségek megfizetésére, 

 e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadások fedezésére. 

 

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve családja 

jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: 

 a) családok esetében az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének130 %-át,  

 b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi            

                nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  

 

(3)  A temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, 

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.  

 

(4) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: 

 a.) a kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók  

                valamelyikének hirtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá  

                súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,  

 b.) a kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók  

                valamelyikének a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett  

                munkanélkülisége, a munkahely elvesztését követő 30 napon belül, 

 c.) a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó  

                 köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- ill. hóvihar belvíz, más időjárási károsító  

                 hatás stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos  

                 meghibásodás, stb.) 

 d.) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás, 

 e.) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében  

                elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.  
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(5) Időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen: 

 a.) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe  

                 helyezésének anyagi terhe, 

 b.) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi  

                 ápolás), 

 c.) gyógyászati segédeszközök beszerzése. 

 

   

(6) 
1
Az alkalmanként nyújtott támogatás összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál és nem 

lehet több a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. 

 

(7) Az elemi kár miatt megállapított összeg a (6) bekezdésben foglalt felső határ összege felett 

is megállapítható, mely nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének háromszorosánál. 

 

(8) A rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt 

nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha 

a) a kérelem erre irányul vagy 

b) amennyiben az ellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetbeni nyújtása 

indokolt és célravezetőbb.  

 

(9) 
2
A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás formája élelmiszercsomag, 

élelmiszer vásárlási utalvány, Start munkaprogram keretében megtermelt termény, 

tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása – ideértve az étkezési díjat is 

– lehet.  

 

 

(10) A megállapított pénzbeli ellátásról minden esetben a kérelmező nevére kiállított 

számlával kell elszámolni, melyet a kifizetést követő 8 napon belül be kell mutatni az 

Igazgatási Osztályon. 

 

(11) Fél éven belül nem állapítható meg ellátás az újabb kérelem benyújtása esetén annak a 

kérelmezőnek, aki az (10) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetve a 

mulasztás tényét nem igazolta hitelt érdemlően.  

 

8/A. §
3
 

 

(1) A képviselő-testület a 8. § (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól 

függetlenül települési támogatás keretében nyújtandó egységes támogatásról dönthet 

(újszülöttek támogatása, beiskolázási támogatás, 70 éven felüliek élelmiszer támogatása stb.). 

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított támogatást az adott év december hónapjában 

lehet megállapítani. 

(3) Az egységes támogatás összege személyenként minimum 5.000,- Ft, maximum 

10.000,- Ft lehet. 

(4) Az egységes támogatás kifizetésére a 7. §-ban foglaltak az irányadóak.  

                                                           
1
 A 8. § (6) bekezdését a 2/2016. (II.11.) Ör. 1. § (1) bekezdése módosította. 

2
 A 8. § (9) bekezdését a 2/2016. (II.11.) Ör. 1. § (2) bekezdése módosította. 

3
 A 8/A. § a 16/2015. (XII.10.) Ör. 1. §-ával megállapított szöveg. 
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9. § 

 

 

(1) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének összege a rendelet      

hatálybalépésekor érvényben lévő költségek alapján a temettetést végző szervek 

által írásban közölt összeghatárral egyenlő. Az összeghatárt évente felül kell 

vizsgálni. 

(2)  A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege az 

(1) bekezdés szerinti összeg 10 %-a. 

 

(3) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás iránti 

kérelemhez csatolni kell az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát is, amennyiben a 

haláleset nem Szegvár nagyközség területén történt.  

 

 

5. Lakhatási támogatás 

 

10. § 

 

(1) Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási 

támogatást nyújthat. 

(2) Lakhatási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni 

vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme 

nem származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) Lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a  

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 

megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben 

veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás a jogosult részére készpénzben is 

kiutalható.  

(4) Lakhatási támogatás akkor nyújtható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme 

nem haladja meg több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-

át, egyedül élő esetén a 200 %-át. 

(5) A támogatás minden komfortfokozatú lakásra megállapítható. 

(6) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(7) A támogatást 12 hónapra kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. 

napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első 

napjától, a 15-e után étkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadását 

követő hónap 1. napjától kell megállapítani. 

(8) A megállapított támogatást elsődlegesen a közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni.  

Az átutalást követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az étintett 

szolgáltatókkal közölni kell. 

(9) A kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani. 

(10) A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. 

(11) 4
A lakhatási támogatás havonta egységesen 3.500,- Ft. 

(12) Nem állapítható meg lakhatási támogatás, ha a kérelmező lakásfenntartási 

támogatásban részesül.  
                                                           
4
 A 10. § (1) bekezdését a 2/2016. (II.11.) Ör. 2.§ (1) bekezdése módosította. 
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(13) Meg kell szüntetni a támogatást, ha annak folyósítása alatt a jogosult másik 

lakásba költözik. 

 

(14)
5
 Az Ör. 10. §-ában meghatározottak alapján nyújtott lakhatási támogatásban - az adott 

év december 1. napján - részesülő valamennyi személy, az év folyamán megállapított 

lakhatási támogatáson felül, egyszeri maximum 10.000,- Ft összegű támogatásban 

részesülhet. 

(15)
6
 Az (1) bekezdés szerinti támogatást az adott év december hónapjában lehet 

megállapítani. 

(16)
7
 A  (14) bekezdés szerinti támogatás kifizetésére a 7. §-ban foglaltak az irányadóak.  

(17)
8
 A lakhatási támogatás felhasználását az Igazgatási Osztály ellenőrzi. 

 

6. Gyógyszertámogatás 

 

11. § 

 

(1) Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében. 

(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel a háziorvos vagy szakorvos által 

vényre felírt havi gyógyszerköltsége - a gyógyszertár igazolása alapján - eléri az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át 

és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel a háziorvos vagy szakorvos által 

vényre felírt havi gyógyszerköltsége – a gyógyszertár igazolása alapján - eléri az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben a (2) bekezdésben meghatározott egy főre jutó 

havi jövedelemhatártól el lehet térni. Méltánylást érdemlő körülmény, ha a kérelmező 

idős, vagy egyszemélyes háztartásban lakik, vagy kiskorú gyermek tartásáról 

gondoskodik. 

(4) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki 

közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását. 

(5) 9
A gyógyszertámogatás egy évre adható, a támogatás havi összege 3.500,- Ft. 

(6)
10

 Az Ör.  11. §-ában meghatározottak alapján nyújtott gyógyszertámogatásban - az 

adott év december 1. napján - részesülő valamennyi személy, az év folyamán 

megállapított gyógyszertámogatáson felül, egyszeri maximum 10.000,- Ft összegű 

támogatásban részesülhet. 

(7) 11
Az (1) bekezdés szerinti támogatást az adott év december hónapjában lehet 

megállapítani. 

(8) 12
A (6) bekezdés szerinti támogatás kifizetésére a 7. §-ban foglaltak az irányadóak.  

                                                           
5
 A 10. § (14) bekezdés a 16/2015. (XII.10.) Ör. 2. §-ával megállapított szöveg. 

6
 A 10. § (15) bekezdés a 16/2015. (XII.10.) Ör. 2. §-ával megállapított szöveg. 

7
 A 10. § (16) bekezdés a 16/2015. (XII.10.) Ör. 2. §-ával megállapított szöveg. 

8
 A 10. § (17) bekezdés a 2/2016. (II.11.) Ör. 2 § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 

9
 A 11. § (5) bekezdését a 2/2016. (II.11.) Ör. 3. § (1) bekezdése módosította. 

10
 A 11. § (6) bekezdés a 16/2015. (XII.10.) Ör. 3. §-ával megállapított szöveg. 

11
 A 11. § (7) bekezdés a 16/2015. (XII.10.) Ör. 3. §-ával megállapított szöveg. 

12
 A 11. § (8) bekezdés a 16/2015. (XII.10.) Ör. 3. §-ával megállapított szöveg. 
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(9) 13
A támogatást 12 hónapra kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. 

napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának 

első napjától, a 15-e után érkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadását 

követő hónap 1. napjától kell megállapítani.  

 

(10) 
14

A jogosult 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való 

jogosultságát megállapították. Ebben az esetben a gyógyszertámogatást a változás 

hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. 

 

(11) 
15

A gyógyszertámogatás felhasználását az Igazgatási Osztály ellenőrzi. 

 

 

 

IV. Fejezet 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 

7. Köztemetés 

 

      12. § 

 

 

A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól 

különös méltánylást érdemlő esetben mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, egyedül 

élő vagy egyedül álló esetében a nyugdíjminimum 120 %-át, valamint a köztemetés költsége a 

család létfenntartását veszélyeztetné.  

 

 

 

V. fejezet 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 

8. Tanyagondnoki szolgáltatás 

 

13. §. 

 

 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás Szegvár nagyközség külterületén élő személyekre terjed ki. 

 

(2) Szegvár nagyközség külterületi településrészei: Berek, Rét, Tételház, Zsigerhát, Sáp, 

Nagypuszta, Orom, Cickazug. 

 

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

(a továbbiakban SZEESZI) mint alapszolgáltatási központ keretein belül önálló szakmai 

egységként, működési engedély és jóváhagyott szakmai program alapján működik. 

 

                                                           
13

 A 11. § (9) bekezdés a 2/2016. (II. 11.) Ör. 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
14

 A 11. § (10) bekezdés a 2/2016. (II.11.) Ör. 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
15

 A 11. § (11) bekezdés a 2/2016. (II.11.) Ör. 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
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(4) A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatás működéséhez, a feladatok ellátásához 

gépjárművet biztosít. 

 

14. § 

 

 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok: 

a) közvetlen, alapszolgáltatási feladatok: 

aa)  közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban 

ab)  közösségi és szociális információk szolgáltatásában. 

ac)  egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása keretében háziorvosi,  

      gyermekorvosi, szakorvosi rendelésre szállítás, gyógyszerfelíratás, -kiváltás,     

      gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 

ad) óvodások, iskolások településen belül működő közoktatási intézményekbe, illetve  

      más intézmények, szervezetek által szervezett gyermek rendezvényekre,  

       programokra szállítása. 

(b) közvetlen, kiegészítő alapszolgáltatási feladatok: 

ba) közösségi, művelődési, sport rendezvények szervezésének segítése, illetve  

      rendezvényekre szállítás 

bb) közreműködés nagybevásárlások lebonyolításában, 

bc) egyéni hivatalos ügyekben az ügyintézés településen belüli helyszínére szállítás,  

      illetve felkérés esetén személyes közreműködés a hivatalos ügyek intézésében, 

bd)a településen belül található lakossági szolgáltatások igénybevételében  

      közreműködés. 

c) Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett feladatok: 

ca) szükség esetén ételszállításban való közreműködés  

cb) önkormányzati információk (pl.: falugyűlés, közmeghallgatás, rendeletek,  

      lomtalanítási  akció, stb.) közvetítése a lakosság felé. 

 

(2) A tanyagondnok a (1) bekezdésben megjelölt feladatokat a szakmai programban 

meghatározott módon és rendszerességgel látja el. 

 

(3) A szolgáltatás igénybevétele: 

a) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybe vevő kérelmére történik. 

b) A kérelemben foglaltakról való döntés és az igénybe vevő közötti megállapodás 

megkötésére a szakmai programban foglaltak az irányadóak. 

 

(4) A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevőknek a tevékenységi naplót nem kell aláírniuk. 

 

(5) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó, a tanyagondok által nyújtott szolgáltatások 

térítésmentesen vehetők igénybe. 

 

9.  Étkeztetés 

15. §. 

 

(1) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény. 62. § 

(1) bekezdésében meghatározottak szerint szociális étkeztetést biztosít.  

(2) Kora miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt.  



 9 

(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, 

hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetést. 

(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai vagy szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki 

szociálisan rászorultnak, ha a betegségére vonatkozó orvosi szakvélemény alapján a háziorvos 

igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkeztetést. 

(5) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha nyilatkozatában 

tartózkodási helyeként Szegvár Nagyközség illetékességi területét jelölte meg, és 

étkeztetésének hiánya veszélyezteti az életét. 

(6) A szociális étkeztetés a SZEESZI, mint alapszolgáltatási központ keretein belül önálló 

szakmai egységként, működési engedély és jóváhagyott szakmai program alapján működik. 

 

(7) Az önkormányzat az ellátást  

a) helyben étkezés 

b) az étel elvitele saját erőből 

c) az étel házhoz szállításával 

biztosítja. 

 

10. Házi segítségnyújtás 

 

16. § 

 

A képviselő-testület a házi segítségnyújtást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló törvény 63. §-a alapján biztosítja.  A házi segítségnyújtást a SZEESZI, mint 

alapszolgáltatási központ keretein belül, önálló szakmai egységként, működési engedély és 

jóváhagyott szakmai program alapján nyújtja. 

 

 

11. Családsegítés 

 

17. §  

 

A Képviselő-testület a családsegítés keretében nyújtott szolgáltatást a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló törvény 64. §-ában meghatározott feltételekkel nyújtja. A 

családsegítés a SZEESZI, mint alapszolgáltatási központ keretein belül önálló szakmai 

egységként, működési engedély és jóváhagyott szakmai program alapján működik. 

 

 

12. Nappali ellátás 

 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület a nappali ellátást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló törvény 65/F §-a alapján biztosítja. A nappali ellátás a SZEESZI, mint alapszolgáltatási 

központ keretein belül önálló szakmai egységként, működési engedély és jóváhagyott szakmai 

program alapján működik. 

 

(2) Nappali ellátás keretében az Önkormányzat biztosítja az ellátottaknak a napközbeni 

étkeztetés (reggeli, ebéd) igénybevételének lehetőségét is.   
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VI. fejezet 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ 

 

13. Intézményi és személyi térítési díj 

 

19. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák esetében  az intézményi térítési díjat az 

önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. Az intézményi térítési díjakat ezen Ör. 1. sz. 

mellékelte tartalmazza.  

 

(2)  A képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj alapján az intézményvezető 

állapítja meg a személyi térítési díjakat az ellátást igénybe vevő jövedelme, szociális helyzete 

és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

 

(3) 
16

 

 

(4) 
17

 

 

(5) Abban az esetben, ha az ellátásra jogosult életét, testi épségét veszélyeztető körülmény az 

azonnali elhelyezést teszi szükségessé, az intézmény vezetője köteles az azonnali 

elhelyezésről gondoskodni. 

Ilyen esetben az intézményvezető a térítési díjat az elhelyezéstől számított 30 napon belül 

állapítja meg és közli az ellátásra jogosulttal. 

 

(6) Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai: 

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt, 

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább egy hónapig) nem vette 

igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, 

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza, 

d) a nappali ellátásban részesülő ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a házirendet 

súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására 

alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti, 

e) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés 

ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne. 

 

VII. Fejezet 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 

FENNTARTÓJÁNAK FELADATA 

 

14. Szociálpolitikai kerekasztal 

 

20. § 

(1) Szegvár Nagyközség Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre és 

gondoskodik működésének feltételeiről. 

 

                                                           
16

 A 19. § (3) bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III.26.) Ör. 2. §-a 
17

 A 19. § (4) bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III.26.) Ör. 2. §-a 
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(2) Feladata: a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, a szociális ellátó 

rendszer működésének véleményezése, továbbfejlesztésére, javaslatok kidolgozása, a helyi 

igények felmérése és az önkormányzat felé közvetítése. 

 

(3) A szociális kerekasztal tagjai: 

a) Szegvár Nagyközség Polgármestere/Alpolgármestere, 

b) Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője, 

c) Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság képviselője, 

d) Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályának képviselője, 

e) Szegvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, 

f) Forray Máté Általános Iskola és AMI  Diákönkormányzat képviselője, 

g) Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegvári képviselője, 

h) Egyházközségek képviselői. 

 

(4) A szociális kerekasztal első ülését a Polgármester hívja össze. A kerekasztal első ülésén 

egyszerű szótöbbséggel saját tagjai közül válassza meg elnökét.  

 

(5) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, ezen túlmenően a 

szociális kerekasztal maga határozza meg működésének rendjét különböző civil és karitatív 

szervezetek közül az állandó meghívottak névsorát. 

 

(6) A kerekasztal elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni az Oktatási, Kulturális és 

Segélyezési Bizottság nyílt ülésére. 

 

VIII. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

15. Hatályba léptető rendelkezések 

 

21. §. 

 

 Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 

 

16. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

22. § 

 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szegvár Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 25//2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelete hatályát 

veszti. 

 

Gémes László sk.       Gyömbér Ferencné sk. 

  polgármester                  jegyző 

 

Az önkormányzati rendelet 2015. február 13. napján lett kihirdetve. 

 

         Gyömbér Ferencné 

          jegyző 
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1. melléklet a 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez
18

 

 

 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

 

Szociális ellátás Térítési díj összege egy főre 

Étkeztetés intézményi térítési díja teljes ellátás esetén 866,- Ft/nap 

Étkeztetés intézményi térítési díja csak ebéd esetén 709,- Ft/nap 

Étkeztetés intézményi térítési díja csak diétás ebéd 

esetén 

795,- Ft/nap 

Ebéd házhozszállítási díja 110,- Ft/ebéd 

Házi segítségnyújtás díja (mentes az ÁFA alól) 600,- Ft/óra 

Idősek nappali ellátása, csak tartózkodás (mentes az 

ÁFA alól) 

80,- Ft/nap 

 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
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 Módosította a 25/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. január 1. napi hatállyal  
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2. számú melléklet a  3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez 
19
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 A 2. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III.26.) Ör. 3. §-a 


