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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 

6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 

b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: szociális rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 

b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A szociális rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Rendkívüli települési támogatásban a (6) bekezdés és a 7. §-ban szabályozott eset 

kivételével egy család, egy naptári éven belül négy alkalommal részesíthető.” 

3. § 

A szociális rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § 

 

(1) A képviselő-testület az Szt. 62. §-ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít különösen 

annak, 

a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá 

irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

b) akinek az egészségi állapota háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja, 

c) aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, vagy mozgásszervi, vagy értelmi 

képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 

társadalmi életben való aktív részvétel során, és fogyatékosságának fennállását hitelt 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
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érdemlő módon igazolja különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi 

szakvéleménnyel, 

d) a pszichiátriai vagy szenvedélybetegnek, akinek az állapota a háziorvos vagy 

szakorvos igazolása alapján indokolja, 

e) aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül, 

f) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 

gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 

elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. 

törvény alapján tartósan álláskeresőnek minősül. 

 (2) Ha az étel házhoz szállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a 

kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az 

ebéd kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személyek 

eltérő rendszeres havi jövedelme esetén a magasabb összegű rendszeres havi jövedelemmel 

rendelkező igénybe vevő figyelembevételével kerül megállapításra. 

 (3) A szolgáltatás iránti kérelem egészségügyi indoka esetén a háziorvos igazolását csatolni 

kell a kérelem mellé. 

 (4) 65 év feletti kérelmező esetén a korra való tekintettel indokoltnak kell tekinteni az igényt. 

 (5) Az önkormányzat feladatellátási szerződése alapján az étkeztetés engedélyezése ügyében 

a Magyarországi Evangélikus Egyház jár el.” 

4. § 

A szociális rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § 

 (1) Az Szt. 63. §-a alapján nyújtott házi segítségnyújtást a Magyarországi Evangélikus 

Egyház biztosítja. 

 (2) Házi segítségnyújtás keretében a jogosult kérelmére  

a) ebéd házhozszállításban, 

b) egyéni szükséglet szerinti gondozásban 

részesül. 

 (3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető jegyzőkönyv együttes felvétele mellett 

megtagadhatja, ismételt esetben pedig megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a 

szociális gondozói tevékenységet ellátó gondozót munkájában szándékosan akadályozza, így 

különösen, ha a lakásba felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét 

veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy azzal fenyeget. 

 (4) A szolgáltatásért járó térítési díjat az 5. melléklet tartalmazza.” 

5. § 

A szociális rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12. § 

 

A családsegítés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott Család- 

és Gyermekjóléti Központ útján vehető igénybe.” 

 

6. § 

(1) A szociális rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2004-123-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2004-123-00-00
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(2) A szociális rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki. 

7. § 

A szociális rendelet 

a) 4. § (6) bekezdésében az „az Sztv.” szövegrész helyébe az „a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)” szöveg és az 

„igénybevett” szövegrész helyébe az „igénybe vett” szöveg, 

b) 8. § (1) bekezdésében az „a személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás,” 

szövegrész helyébe az „a személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás személyi 

térítési díjához nyújtott támogatás,” szöveg, 

c) 14. § (3) bekezdésében a „Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központon” szövegrész 

helyébe a „Magyarországi Evangélikus Egyházon” szöveg 

lép. 

8. § 

Hatályát veszti a szociális rendelet 

a) 1. alcíme, 

b) 2. és 3. §-a, 

c) 6. § (8) bekezdése és 

d) 6. § (10) bekezdése. 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Fodor Sándor Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester jegyző 

 

Jelen rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. 

augusztus 13. napján tartott ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 2021. augusztus 16. napján 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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1. melléklet a 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához 

A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

Neve: ….………………………………………………. 

Születési neve: ……………………………………….... 

Anyja neve: ……………………………………………. 

Születési helye, ideje: ….………………………………………………………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………… 

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

A kérelmező családi állapota: □ egyedülálló □ házastársával/élettársával él együtt 

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……… fő 

A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 

Neve: ….………………………………………………. 

Születési neve: ……………………………………….... 

Anyja neve: ….…………………………………………..….. 

Születési helye, ideje: …..………………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 

A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekek száma összesen: .......... fő. 

Név Születési hely, év, hónap, 

nap 

Nevelési/oktatási intézmény 

megnevezése 
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A rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérem 

□ 

A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele közös lakcímen élő 

közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát. 

Milyen célból kéri a rendkívüli települési támogatást? (részletes indokolás): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az …………………… 

pénzintézetnél vezetett ……………………………. számú lakossági folyószámlámra 

történjen az utalás. (Ki nem töltés esetén a rendkívüli települési támogatás folyósításának 

módja postai átutalás.) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak 

megfelelnek. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen 

- a lakóhelyemen, □ vagy 

- a tartózkodási helyemen □ 

élek (a megfelelő részhez tegyen X-et). 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 

a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti. 

Apátistvánfalva, ……… év ………………… hó …. nap 

……………………. 

Kérelmező aláírása” 
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2. melléklet a 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 

„5. melléklet a 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Étkeztetés: 

 

1.1. Az étkeztetés intézményi térítési díja: 890 Ft. 

 

1.2. Ebéd szállítással 

 

 A B C D E 

1. Jövedelmi 

sáv 
Ebéd 
Ft/adag 

Kedvezmény 

mértéke 

Szállítás 
Ft/alkalom 

Kedvezmény 

mértéke 

2. 0 0 0 0 0 

3. 50001-60000 500 390 20 20 

4. 60001-90000 545 345 20 20 

5. 90001-

110000 

560 330 20 20 

6. 110001-

135000 

585 305 20 20 

7. 135001- 595 295 20 20 

 

1.3. 50.000,- Ft alatti jövedelem esetén egyéni elbírálással kerül megállapításra a személyi 

térítési díj. 

 
2. Házi segítségnyújtás: 

 

2.1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 2500 Ft/gondozási óra 

 

2.2. A kedvezmény mértéke: 

 A B 

1. Gondozás és segítés óradíj 

fizetendő térítési díj (Ft/óra) 

Kedvezmény mértéke 

2. 250  2250 
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Indokolás a rendelet 

 

1. §-ához: A bevezető részben feltünteti a felhatalmazást adó valamennyi jogszabályhelyet, 

valamint a feladatkört is pontos jogszabályi hivatkozással meghatározza. Ez a 

korábbi rendeletünkben hiányos volt, ezért az új bevezető részben kiegészítésre 

került. 

 

2. §-ához: A szociális rendelet 6. § (3) bekezdésének 2. mondata egy elavult, csak a 2015. 

évre vonatkozó rendelkezés, amit a bekezdés újraszabályozása hatályon kívül 

helyez. 

 

3. §-ához: Az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályai hiányoznak a jelenleg 

hatályos rendeletből, ezért azokat pótolja. 

 

4. §-ához: Az Szt. 92. § (2) bekezdésének való megfelelés érdekében, azzal 

összhangban kiegészíti a házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat. 

 

5. §-ához: A paragrafus újraszabályozása stilisztikailag indokolt. 

 

6. § (1) bekezdéséhez: Újraszabályozza a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 

kérelem űrlapját tartalmazó 3. mellékletet. Ez a jelenleg hatályos űrlaphoz képest 

kiegészül egy, a kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekek adatait tartalmazó 

táblázattal, valamint a jelenleg hatályos űrlaphoz képest már nem tartalmaz 

hivatkozást a hatályon kívül helyezett Ket-re. 

6. § (2) bekezdéséhez: kiegészíti a rendeletet a térítési díjakat megállapító 5. mellékletet. Ez a 

az intézményi térítési díjakat és a kedvezményeket tartalmazza. 

 

7. § a) pontjához: A 4. § (6) bekezdésében bevezeti a rendelet későbbi rendelkezéseiben a 

szociális törvényre való hivatkozásoknál alkalmazandó Szt. rövidítést, valamint 

ugyanezen jogszabályhelyen egy helyesírási hibát is kijavít. 

7. § b) pontjához: Pontosítja a természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás 

felsorolásának egyik elemét. 

7. § c) pontjához: Pontosítja az önkormányzattal feladatellátási szerződésben álló fenntartó 

megnevezését. 

 

8. § a) pontjához: Hatályon kívül helyezi a rendelet célját tartalmazó alcímet, mivel a 

szabályozás célját, indokait a rendelethez kapcsolódóan ki lehet adni (pl. 

indokolás formájában), de az nem képezheti az önkormányzati rendelet részét. 

8. § b) pontjához: Mivel törvény már rendezi, hatályon kívül helyezi a rendelet személyi 

hatályát tartalmazó 2. §-t. Ugyancsak hatályon kívül helyezi a 3. §-t, mivel 

normatartalom nélküli szabályozást foglal magában. 

8. § c) pontjához: Hatályon kívül helyezi a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet 

esetén a rendkívüli települési támogatás legmagasabb összegének meghatározását, 

így az nincs maximalizálva, hanem mértékéről a hatáskörrel rendelkező az adott 
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élethelyzet mérlegelése alapján dönthet, az önkormányzat költségvetési keretei 

között. 

8. § d) pontjához: Hatályon kívül helyezi a szociális rendelet 6. § (10) bekezdését, mivel az 

részben elavult, részben pedig olyan feltételeket tartalmaz, melyek ellenőrzése 

nem megoldható. 

 

9. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 


