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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

5/2009. (III. 30.)  ÖR. RENDELETE 

 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

 
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 4/2010. (III.23.) önkormányzati 

rendelettel, 9/2010. (V.26.) önkormányzati rendelettel, 18/2010. (XII.16.) önkormányzati 

rendelettel, 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel, 11/2011. (IX.13.) önkormányzati 

rendelettel valamint 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel.) 

    

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) 

bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 50.§-ának (3) 

bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. §-ának (1)-(2) 

bekezdéseiben, 115. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 132. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról az alábbi 

rendeletet alkotja:  

  

I. RÉSZ  
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  

1. §  

 

A rendelet hatálya  

  

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 

közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a 

bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel 

rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert 

személyekre. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt.6.§-ában meghatározott, az önkormányzat 

illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan 

személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások 

tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát 

megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és 

bevándorlásáról szóló 2001. évi XXXIX. tv. törvény rendelkezései szerint jogszerűen 

Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.  
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(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata által szervezett és nyújtott ellátásokra, valamint az azokat 

igénybevevőkre.  

 

Eljárási rendelkezések 
  

2.   § 
  

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása 

iránti kérelmeket – az egyes ellátásoknál külön jelölt kivételekkel - Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál lehet előterjeszteni, lehetőség 

szerint az e rendelet 1-3. számú mellékletei, vagy a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt előírás esetében 

az R. szerinti formanyomtatványon. 

  

3. § 

  

(1) 1
Az átmeneti segély és a temetési segély kérelmezője a kérelmében családja jövedelmi 

viszonyairól köteles nyilatkozni az e rendelet 4. melléklete szerinti 

formanyomtatványon, továbbá az ezekre vonatkozó igazolásokat a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.  

(2) A jogosultság megállapításához szükséges, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban 

foglaltak igazolására kérelmező csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az igazolás nem szerezhető be. 
 

Ez esetben a kérelemhez csatolni kell: 

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást, 

- munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított 

ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában külön jogszabály alapján az 

illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,  

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek 

hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, 

- vállalkozó esetében az illetékes APEH külön jogszabály alapján kiállított 

igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi 

jövedelemadó alapjáról,  

- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában a 

jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát a havi 

átlagos nettó jövedelméről.  

 

(3) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges 

egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma 

szabályozásánál kerül felsorolásra. 

                                                 
1
 Módosította: 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. március 1- 
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(4) Az átmeneti segélyt és a temetési segélyt átruházott hatáskörben Nagydorog 

Nagyközség Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) állapítja meg a Ket., az 

Sztv., továbbá az R. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával.
2
 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti szociális ellátások kifizetésére, folyósítására és ellenőrzésére 

az Szt.-ben, valamint az R.-ben foglaltakat kell alkalmazni. 

(6) A készpénzben megállapított ellátást a jogosult Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának házipénztárában veheti át. 

 

 

II. RÉSZ 
 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
  

 

I. FEJEZET 

  

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 

 

Az aktív korúak ellátásához kapcsolódó együttműködés eljárási szabályai, a 

beilleszkedést segítő programok típusai és az együttműködés megszegésének esetei 

 

4. § 

  

(1) Az aktív korúak ellátására jogosult, az Szt. A 37/B. § (1) bekezdésének b)-c) pontja 

szerinti személy (a továbbiakban együttműködésre köteles személy) a rendszeres 

szociális segély folyósításának feltételeként a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási 

Központtal
3
 együttműködik, amelynek keretében 

 

a) az együttműködésre kijelölt szervnél az aktív korúak ellátására való 

jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül nyilvántartásba veteti magát, 

b) a beilleszkedését segítő programról az a) pont szerinti nyilvántartásba vételtől 

számított 60 napon belül írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 

szervvel, 

c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 

(2) A beilleszkedést segítő program az együttműködésre köteles személy szociális 

helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet 

- az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 

- az együttműködésre köteles személy számára az együttműködésre kijelölt 

szerv által előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot 

formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 

felkészülést segítő programban való részvételre, különösen a 

munkaképesség-javító programokban (munkára és pályára állítási, 

                                                 
2
 Módosította: 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. március  1-től. 

3
 Módosította: 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. január 31-től. 



 4 

pályakorrekciós csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési  

tréningek, tanfolyamok), egyéni foglalkozásokon (képességfejlesztés, 

szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó 

szerep erősítésére irányuló tevékenység), közösségi szakmai 

programokban, csoportfoglalkozásokon (önismereti, önsegítő, 

rehabilitációs, reintegrációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, 

motivációs, kommunikációs tréning), valamint a tanácsadásokon 

(egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, 

munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs) való 

közreműködésre, 

- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben 

történő részvételre. 

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: 

- ha az együttműködésre köteles személy az együttműködésre kijelölt szervnél az 

aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül nem veteti magát nyilvántartásba és ennek 

okát ezen határidő lejártától számított 8 napon belül az együttműködésre kijelölt 

szerv előtt nem igazolja. Igazolásként a nyilvántartásba vételre rendelkezésre álló 

időszak teljes tartama alatt fennálló betegség tényéről kiállított házi- vagy 

szakorvosi igazolást lehet elfogadni. 

- az együttműködésre köteles személy a beilleszkedést segítő program 

megvalósítására vonatkozó megállapodást, a nyilvántartásba vételtől számított 60 

napon belül nem írja alá, és ennek okát ezen határidő lejártától számított 8 napon 

belül az együttműködésre kijelölt szerv előtt nem igazolja. Igazolásként a 

nyilvántartásba vételre rendelkezésre álló időszak teljes tartama alatt fennálló 

betegség tényéről kiállított házi- vagy szakorvosi igazolást lehet elfogadni. 

- az együttműködésre köteles személy a számára az együttműködésre kijelölt szerv 

által előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló 

foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő 

programban vagy a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, 

képzésben legalább három alkalommal nem vesz részt és hiányzását az azt követő 

8 napon belül az együttműködésre kijelölt szerv előtt nem igazolja. Igazolásként a 

hiányzás teljes tartama alatt fennálló betegség tényéről kiállított házi- vagy 

szakorvosi igazolást, vagy az (1) bekezdés szerinti személynek a hiányzás 

elháríthatatlan okáról tett nyilatkozatát lehet elfogadni. Elháríthatatlan oknak 

minősül különösen a közeli hozzátartozó halála, hirtelen bekövetkező ápolást 

igénylő betegsége vagy állapotának rosszabbodása, illetőleg az (1) bekezdés 

szerinti személy vagy közeli hozzátartozója közvetlen lakókörnyezetében 

bekövetkező azonnali felszámolást igénylő káresemény. 

(4) Hatályon kívül.
4
 

 

  

4/A. §
5
 

A munkáltatói jogok gyakorlása a közcélú foglalkoztatás során 

                                                 
4
 Hatályon kívül helyezte: 11/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2011. október 1-től. 

5
 Beiktatta: 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. április 1-től. 
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A képviselő-testület az Sztv. szerinti közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkáltatói jogok 

gyakorlását átruházza a polgármesterre. 

 

 

4/B. §
6
 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
7
 való jogosultság egyéb feltétele 

(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
8
 való 

jogosultságának egyéb feltétele, hogy lakókörnyezete rendezett legyen.  

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
9
 kérelmező, 

illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat  

a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát 

biztosítja,  

c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá  

d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról a köztisztaság fenntartásáról szóló 

2/1991. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelően gondoskodik. 

 

4/C. §
10

 

 

A rendszeres szociális segélyre való jogosultság egyéb feltétele 

 

Családi körülményeire tekintettel rendszeres szociális segélyre jogosult az is, aki az aktív 

korúak ellátásának az Szt. 33. §-ában foglalt feltételeinek megfelel, és három vagy több 

tizennyolc év alatti gyermeket nevel. 

 

Helyi lakásfenntartási támogatás 

  

5. §
11

 

   

Hatályon kívül. 

Átmeneti segély 

  

6. §  

                                                 
6
 Beiktatta: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. március 1-től. 

7
 Módosította: 11/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. október 1-től. 

8
 Módosította: 11/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. október 1-től. 

9
 Módosította: 11/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. október 1-től. 

10
 Beiktatta: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. március 1-től. 

11
 Hatályon kívül helyezte: 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2012. március 1-től. 
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A polgármester a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt 

nyújt.  

  

7. §  

  

(1)   Kérelmére átmeneti segélyben kell részesíteni azt a személyt, aki időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzd, tekintettel arra, hogy: 

  

a) 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem 

haladja meg.  

b) egyedül élő esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.  

  

(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti segély összege a rászorultsághoz igazodva 500,-tól 

15. 000,- Ft-ig terjedhet.
12

 

(3) Az e § szerint megállapított átmeneti segélyt ugyanazon családban élő kérelmezők 

számára legfeljebb évi hat alkalommal lehet megállapítani. Ez a rendelkezés nem zárja 

ki a kérelmező számára a 9. §-ban foglalt átmeneti segély megállapítását, feltéve, hogy 

az ott rögzített rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények bármelyike az esetében 

fennáll. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt korlátozástól a polgármester méltányosságból eltérhet, 

feltéve hogy a kérelmező vagy családja teljesen ellátatlan, azaz semmiféle 

jövedelemmel nem rendelkezik, vagy a kérelmező 1 főre számított havi családi 

jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át, egyedül élő esetében 75 

%-át nem haladja meg. 

 

8. § 

 

(1) Átmeneti segély erre irányuló kérelem esetén kamatmentes szociális kölcsön 

formájában is nyújtható. 

(2) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély jogosultsági 

feltételei tekintetében a 7. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak. 

(3) A kamatmentes szociális kölcsönként folyósított átmeneti segély ugyanazon családban 

élő kérelmezők számára legfeljebb évi egy alkalommal állapítható meg, feltéve, hogy 

a korábban megállapított szociális kölcsönt már visszafizették. 

(4) Nem lehet a kamatmentes szociális kölcsönt megállapítani, amennyiben a kérelmező 

nem rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön 

visszafizetésére. 

(5) A kamatmentes szociális kölcsön összege legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének háromszorosáig terjedhet. 

(6) A kamatmentes szociális kölcsönt, amennyiben annak mértéke  

 

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, legfeljebb négyhavi, 

                                                 
12

 Módosította: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. március 1-től. 
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- az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja, de 150 %-át nem éri el legfeljebb 

hat havi, 

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a vagy azt meghaladja, de 200 %-át 

nem éri el legfeljebb nyolc havi, 

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a vagy azt meghaladja, de 250 %-át 

nem éri el, legfeljebb tíz havi, 

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-a, vagy azt meghaladja, de 300 %-át 

nem éri el, legfeljebb tizenkét havi 

egyenlő részletekben történő visszafizetési kötelezettséggel állapítható meg. 

 

(7) Az első részlet visszafizetése a kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig esedékes.  

(8) A kamatmentes szociális kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a 

kölcsön folyósítás összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes 

megfizetése esetén a behajtás módját.  

 

 

9. § 

  

(1) Ha a rászoruló létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, részére az 

átmeneti segély hivatalból vagy kérelemre jövedelemre való tekintet nélkül 

megállapítható. Ebben az esetben az átmeneti segély összege mérlegelés alapján kerül 

megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését 

követően.  

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetnek kell tekinteni az alábbiak valamelyikét: 

 

A rászorulót vagy családját sújtó  

- elemi kár 

- egyéb káresemény 

- bűncselekmény 

- hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány 

- tartós vagy 8 napon túl gyógyuló betegség, sérülés 

- baleset 

- egyéb önhibán kívüli okból jelentkező rendkívüli, előre nem látható kiadások 

felmerülése. 

 

(3) A rászoruló erre irányuló kérelme esetén az e § szerinti átmeneti segély is nyújtható 

szociális kölcsön formájában. Ez esetben a 8. § (2), (3), (5) és (7) bekezdéseiben 

foglaltak nem alkalmazhatóak. 
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10. § 

  

(1) A 9. § szerinti segélyezés előtt – ide nem értve a (3) bekezdésben foglaltakat - minden 

esetben környezettanulmányt kell készíteni.   

(2) A 9. § (2) bekezdésben meghatározottak igazolásához a kérelem mellékleteként az 

alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

- elemi kár, egyéb káresemény esetében a kárbecslésről készült okirat másolata 

- bűncselekmény esetében a feljelentés másolata 

- hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, tartós vagy 8 napon túl 

gyógyuló betegség, sérülés, baleset esetében az orvosi kezelés szükségességét igazoló 

okirat másolata 

- egyéb önhibán kívüli okból jelentkező rendkívüli, előre nem látható kiadások 

felmerülése esetében a kiadás teljesítéséről kiállított számla másolata, vagy a kiadás 

előírását tartalmazó okirat másolata  

(3) Amennyiben a rászoruló szociális biztonsága közvetlen veszélyben van, azaz ha az 

életkörülményei indokolják az azonnali segítséget, a 9. § szerinti átmeneti segély az 

(1) bekezdésben foglalt bizonyítási eljárás és a (2) bekezdésben foglalt okiratok 

csatolása nélkül, a kérelmező írásbeli vagy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata, illetve 

az eljáró hatóság erre vonatkozó hivatalos tudomását rögzítő feljegyzés alapján 

megállapítható. 

 

11. § 

 

Az átmeneti segélyre egyebekben az Szt. 45. §-ában foglaltak irányadóak, valamint az R. 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

  

  

Temetési segély 

  

12. §  

  

A polgármester temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó 

volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti, feltéve hogy családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. 
 

   

13. §  
  

(1) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-a, 

de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy 

családjának a létfenntartását veszélyezteti.  

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különösen annak létfenntartását veszélyezteti a 

temetési költségek viselése, aki illetve akinek a családja teljesen ellátatlan, azaz 

semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, vagy akinek az 1 főre számított havi 

családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 35 %-át, egyedül élő 

esetében 50 %-át nem haladja meg. 
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(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 180.000,- Ft 

(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon 

belül lehet benyújtani. 

(5) A temetési segélyre egyebekben az Szt. 32-33. §-ait, továbbá az R. vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

  

  

II. FEJEZET 

  

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 

 

Méltányossági közgyógyellátás 

  

14. §  

 

(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében 

biztosított hozzájárulás. 

(2) A közgyógyellátásra való jogosultságot az Szt. 50. §-ának (4) bekezdése foglalt 

hatáskörében a jegyző állapítja meg. 
 

15. § 
 

Az Szt. 50. §-a (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is 

jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében az egy főre számított havi családi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át 

nem haladja meg, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. 

  

  

16. § 

 

Karácsonyi ajándékutalvány 

 

(1)   A képviselő-testület hivatalból, az adott évi költségvetési lehetőségek függvényében, az e 

célra a költségvetési rendeletben biztosítandó pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátása 

esetén 1.500,- Ft/személy értékben karácsonyi ajándékutalványt biztosít a (2) bekezdés 

szerinti szociálisan rászorulók részére. 

(2) A karácsonyi ajándékutalványra jogosult: 

- aki az adott évet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte, vagy 

- akinek legalább egyik szülője nem él és az adott évet megelőző év december 31-ig 

a 18. életévét nem töltötte be, vagy 

- aki után a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 41. §-ának (1) bekezdése a) pontja szerinti jogcímen ápolási díjat 
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folyósítanak és az adott évet megelőző év december 31-ig a 18. életévét nem 

töltötte be. 

(3) Az utalvány kiutalására legkésőbb adott év december 24-ig kerül sor, a polgármester által 

jóváhagyott lista alapján. 

 

17. § 

 

A természetben is nyújtható pénzbeli szociális ellátások 

 

(1) A helyi lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély egészben 

vagy részben természetbeni szociális ellátásként is nyújtható különösen az alábbi 

formában: 

- élelmiszer, 

- tisztítószer,  

- tankönyv,  

- tüzelő anyag,  

- közüzemi díjak, illetve gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, 

- tömegközlekedési bérlet. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli szociális ellátások akkor nyújthatók az ott 

rögzített formában, ha: 

a) a kérelmező ezt írásban kifejezetten igényli, 

b) az eljáró hatóság az igénylő életmódjának ismeretében alaposan valószínűsíti, hogy a 

pénzbeli szociális ellátást a jogosult nem létfenntartási gondjainak leküzdésére, 

enyhítésére vagy a létfenntartását veszélyeztető élethelyzet felszámolására fordítaná. 

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a pénzbeli ellátás kizárólag 

környezettanulmány lefolytatását követően nyújtható természetben. 

(4) A természetben nyújtott pénzbeli szociális ellátásokra egyebekben az adott pénzbeli 

szociális ellátás szabályait kell alkalmazni.  
 

 

  

III. RÉSZ  

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 

I. FEJEZET 

  

SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 

  

  

18. §  

  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet, mely 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a településen szociális 

intézményt működtető fenntartók (Nagydorog Nagyközség Önkormányzata valamint Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás
13

) képviselőjén (Nagydorog Nagyközség Polgármestere) kívül: 

                                                 
13

 Módosította: 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. január 31-től. 
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a) Nagydorog Nagyközség Jegyzője, valamint a polgármesteri hivatal általa delegált 

kettő ügyintézője, 

b) A Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ
14

 intézményvezetője, valamint az 

intézmény általa delegált kettő ügyintézője, 

c) A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda igazgatója, valamint általa delegált 

intézményegység vezetője és pedagógusa, 

d) a gyermekorvos, 

e) a védőnő(k), 

f) szükség esetén a polgármester külön felkérése alapján a Kerekasztal napirendjén 

szereplő ügyben érintett civil szervezet által delegált személy(ek). 

 

 

  

II. FEJEZET 

  

 A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYAI 

 

I. cím 

 

Általános szabályok 

 

A szociális szolgáltatások igénybevétele 

 

19. §
15

 

 

Hatályon kívül. 

 

20. §
16

 

 

Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodás 
 

Hatályon kívül. 

 

 

21. §
17

 

 

A szociális szolgáltatásért fizetendő térítési díj 

 

Hatályon kívül. 

 

 

22. §
18

 

 

                                                 
14

 Módosította: 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. január 31-től. 
15

 Hatályon kívül helyezte: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2011. április 1-től. 
16

 Hatályon kívül helyezte: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2011. április 1-től. 
17

 Hatályon kívül helyezte: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2011. április 1-től. 
18

 Hatályon kívül helyezte: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2011. április 1-től. 
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A szociális szolgáltatások megszűnésének és megszüntetésének esetei és módjai 

 

Hatályon kívül. 

 

22/A. §
19

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő 

térítési díjakra a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásában kijelölt 

települési önkormányzat rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

II. cím
20

 

 

Az önkormányzat személyes gondoskodás terén kötelezően és nem kötelezően ellátott feladatai 

 

 

23. §
21

 

 

Étkeztetés 

 
 

A kötelező feladatként ellátott étkeztetést az önkormányzat társulásban, a Paksi Többcélú 

Kistérségi Táraulás által fenntartott Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ keretében 

biztosítja. 

 

24. §
22

 

 

Házi segítségnyújtás 

 

 

A kötelező feladatként ellátott házi segítségnyújtást az önkormányzat társulásban, a Paksi 

Többcélú Kistérségi Táraulás által fenntartott Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 

keretében biztosítja. 

25. §
23

 

 

Családsegítés 

 

A kötelező feladatként ellátott családsegítést az önkormányzat társulásban, a Paksi 

Többcélú Kistérségi Táraulás által fenntartott Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 

keretében biztosítja. 

 
 

                                                 
19

 Beiktatta: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től. 
20

 A címet módosította: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től. 
21

 Módosította: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től. 

 
22

 Módosította: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től. 
23

 Módosította: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től. 
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26. §
24

 

 

Nappali ellátás 

 

A nem kötelező feladatként ellátott nappali ellátást az önkormányzat társulásban, a Paksi 

Többcélú Kistérségi Táraulás által fenntartott Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 

keretében biztosítja. 

 

  

III. RÉSZ 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
  

   

27. §  

 

Értelmező rendelkezések 

 

Az e rendeletben használt fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-át, továbbá az R., a Korm. 

rendelet és az SZCSM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

  Átmeneti és záró rendelkezések 

 

28. § 

 

(1) E rendelet szabályai a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek tekintetében 

alkalmazandóak. 

(2) A rendelet hatályba lépése napján az Szt. 43/B. §-ának (1) bekezdése szerinti jogcímen 

ápolási díjban részesülő jogosultak az ellátásban addig részesülnek, ameddig a 

jogosultsági feltételek felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy esetükben a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról  szóló  9/2005. (X.18.) számú rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 

2009. április 14. napján hatályos 39. §-a szerinti jogosultsági feltételek fennállnak, de 

legfeljebb 2010. december 31-ig. 

(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultak soron kívüli jogosultsági felülvizsgálatát a rendelet 

hatályba lépését követő 60 napon belül el kell végezni. 

(4) Az ÖR. 2009. április 14. napján hatályos 39. §-a szerinti ellátást az e rendelet 

hatálybalépését követően benyújtott kérelem alapján nem lehet megállapítani. 

 

 

29. § 

 

(1) E rendelet – a 4. §-ban foglaltak kivételével - 2009. április 15. napján lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az ÖR., valamint annak módosításai (10/2006. (IV. 

19.) rendelet, 14/2006. (X. 31.) rendelet, 10/2007. (VI.21.) rendelet, 18/2008. (XI.18.) 

ÖR. rendelet), továbbá Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

                                                 
24

 Módosította: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2011. április 1-től. 
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testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 20/2006. 

(XII. 12.) rendelete és annak módosításai (12/2007. (IX. 3.) rendelet, 9/2008. (VI. 23.) 

rendelet) valamint Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 9/2007.(V.30.) ÖR sz. 

rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és 

lakhatási körülményeinek javításáról. 

(2) A 4. § 2009. március 30-án lép hatályba. 

 

 

Nagydorog, 2009. március 23. 

 

 

 

 
Dobri István sk. dr. Sátor Vera sk. 

polgármester jegyző 
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KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

 

E rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Nagydorog, 2009. március 30. 

 
dr. Sátor Vera sk. 

jegyző 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül. 

Nagydorog, 20121. február 17. 

dr. Sátor Vera 

                     jegyző 
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1. számú melléklet 

az 5/2009. (III. 30.) ÖR. rendelethez
25

 

 

Hatályon kívül.

                                                 
25

 Hatályon kívül helyezte: 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012. március 1- 
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2. számú melléklet 

az 5/2009. (III. 30.) ÖR. rendelethez 

 

ÁTMENETI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
 

A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI 

 

 

I. Személyi adatok 

Kérelmező adatai: 

Segélykérő neve:___________________________ 

Születési neve:________________________          

Születési helye:_____________________________  

Születési ideje: ________ év __________hónap __nap 

Anyja neve:__________________________  

Kérelmező családi állapota: ___________________ 

Lakóhelye:_________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye és a bejelentkezés időpontja: 

_________________________________________ 

Telefon (nem kötelező megadni):_______________   

E-mail (nem kötelező megadni): _____________________________ 
 

II. Jövedelmi adatok 

 

Lásd a mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat. 
 

 

III. A kérelem részletes indokolása 
 

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

 

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

. 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

29.§-a (9) bekezdésében foglaltak szerint a megindított eljáráshoz kapcsolódó információkról értesítést  

 

      kérek     nem kérek. 

 

Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.  

 

Nagydorog, ……………………. 

 

                                                                                            ..................................................... 

                                                                                                           kérelmező aláírása 

 

 

 

 

Önkormányzat tölti ki 

 

Család összes jövedelme:       __________Ft          

 

Egy főre jutó jövedelem:       __________Ft/fő 

 

Segély összege:             ___________Ft 
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3. számú melléklet 

az 5/2009. (III. 30.) ÖR. rendelethez 

 

TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
 

A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI 
 

I. Személyi adatok 

Kérelmező adatai: 

Segélykérő neve:___________________________ 

Születési neve:________________________          

Születési helye:_____________________________  

Születési ideje: ________ év __________hónap __nap 

Anyja neve:__________________________  

Kérelmező családi állapota: ___________________ 

Lakóhelye:_________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye és a bejelentkezés időpontja: 

_________________________________________ 

Telefon (nem kötelező megadni):_______________   

E-mail (nem kötelező megadni): _____________________________ 
 

II. Jövedelmi adatok 

 

Lásd a mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat. 
 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

29.§-a (9) bekezdésében foglaltak szerint a megindított eljáráshoz kapcsolódó információkról értesítést  

 

      kérek     nem kérek. 

 

Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.  

 

Nagydorog, ……………………. 

                                                                                            ..................................................... 

                                                                                                           kérelmező aláírása 

 

 

Önkormányzat tölti ki 

 

Család összes jövedelme:       __________Ft          

Egy főre jutó jövedelem:       __________Ft/fő 

Segély összege:             ___________Ft 
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4. számú melléklet 

az 5/2009. (III. 30.) ÖR. rendelethez 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

A) Személyi adatok 

 
1. Az ellátást igénylő neve: 

(Születési név) 

 

2. Az ellátást igénylő 

bejelentett lakóhelyének 

címe: 

 

3. Az ellátást igénylő 

tartózkodási helyének 

címe: 

 

4. Ha az ellátást igénylő nem 

cselekvőképes, a törvényes 

képviselő neve: 

 

5. A törvényes képviselő 

bejelentett lakóhelyének 

címe: 

 

6. Az igénylővel egy 

háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: 

............. fő. 

 

7. A 6. pontban szereplő 

közeli hozzátartozók neve: 
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B) Jövedelmi adatok 

 

 Forintban 

 A jövedelmek típusai  

Kérelmező 
 Közeli hozzátartozók jövedelme  Össze-

sen 

   jövedelme  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)   

 1.  Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

                  

 2.  Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem 

                  

 3.  Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

                  

 4.  Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

                  

 5.  A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, 

GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj 

stb.) 

                  

 6.  Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 

rendszeres szociális és 

nevelési segély, 

jövedelempótló 

támogatások stb.) 

                  

 7.  Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 
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 A jövedelmek típusai  

Kérelmező 
 Közeli hozzátartozók jövedelme  Össze-

sen 

   jövedelme  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)   

 8.  Egyéb (pl. ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

                  

 9.  Összes bruttó jövedelem                   

 10.  Személyi jövedelemadó 

vagy előleg összege 

                  

 11.  Egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulék összege 

                  

 12.  Munkavállalói járulék 

összege 

                  

 13.  A család havi nettó 

jövedelme összesen [9-

(10+11+12)] 

                  

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése 

alapján az önkormányzat az APEH útján ellenőrizheti. 

 

 

Dátum: ........................... 

 

 

 

........................................................... 

az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

........................................................... 

cselekvőképes hozzátartozók aláírása 



 23 

5. számú melléklet 

az 5/2009. (III. 30.) ÖR. rendelethez 

 

A szociális szolgáltatások intézményi térítési díja 

 

 

 

A szociális szolgáltatások intézményi térítési díja
262728

 

 

 

 

                                                 
26

 Módosította: 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2010. április 1-től. 
27

 Módosította: 9/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2010. június 1-től. 
28

 Hatályon kívül helyezte: 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2011. április 1-től. 


