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Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete  

az egyes  szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról 
 
 

Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és 
(7) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a 132. § ( 4) bekezdés a), d), g) pontjában, 
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

 
1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja 

 
 

1. § (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához 
csatolni kell: 

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglalt rendszeres jövedelemrıl a munkáltató igazolását, 

b) a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátásokról a kérelem 
benyújtását megelızı hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek 
hiányában a hatóság által kiállított igazolást,  

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság által kiállított igazolást, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelızı 
hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó havi bankszámla 
kivonatot, 

d) egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmezı írásbeli nyilatkozatát.  

(2) Sürgıs esetben, ha a kérelmezı körülményei az azonnali segítséget indokolják, a szociális 
ellátás bizonyítás nélkül, a kérelmezı nyilatkozata alapján is megállapítható. 

2. § (1) Az e rendelet 3. § (1) a) pontjában meghatározott települési támogatás a kérelmezı 
bankszámlájára történı utalással, bankszámla hiányában a házipénztárban történı kifizetéssel 
történik, minden hónap 5. napjáig. 

 
 (2) Az e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzbeli ellátások kifizetése a 
megállapítást követı 5 munkanapon belül a házipénztárból készpénzben, vagy – a jogosult 
kérelmére – banki átutalás formájában történik.  

 
2. Pénzbeli ellátások  

 
 

3. § (1) A jogosult számára a települési önkormányzat az e rendeletben meghatározott 
feltételek szerint 
a) települési támogatást, 



2 
 

 aa) helyi ápolási díjat, 
 ab) helyi gyógyszertámogatást, 
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (4) 
bekezdése szerinti többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulók támogatására rendkívüli 
települési támogatást, ezen belül 
           ba) önkormányzati segélyt, 
           bb) temetési segélyt, 
           bc) rendkívüli pénzbeli ellátást, 
állapít meg. 
 
 

3. Helyi ápolási díj 
 
4. § (1) Helyi ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki a 18. életévét betöltött tartósan 
beteg személy otthoni ápolását, gondozását látja el, vele egy lakcímen egy háztartásban él,  ha  
 a) az ápoló családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
     mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át nem haladja 
                meg és  
 b) e kötelezettségét az ápolt személy érdekének megfelelı módon teljesíti.  
 
(2) A helyi ápolási díj igényléséhez az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl 
mellékelni kell a háziorvos 
 a) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és 
 b) az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 
 
(3) Az ápolást végzı személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének 
megfelelı módon teljesíti, ha 
 a) az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletérıl nem gondoskodik, vagy 
 b) az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében nem 
      tart rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy 
 c) az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiénés, illetve az egészségi 
                 állapota megtartásához, javításához, szükséges feltételeket nem biztosítja,  
                 az alapvetı ápolási, gondozási feladatokat nem teljesíti.  
 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak fennállását, indokolt esetben a háziorvostól vagy a védınıtıl 
beszerzett igazolással kell bizonyítani.  
                 
(5) Nem jogosult helyi ápolási díjra a hozzátartozó, ha 
a) az ápolt személy két hónapot meghaladó fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátásba részesül, 
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak költsége meghaladja az ápolási díj összegét, 
c) keresıtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történı munkavégzés kivételével – a 
napi 4 órát meghaladja, vagy 
d) az ápolttal tartási, életjáradéki szerzıdést kötött. 
 
(6) A helyi ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 
 
(7) Az ápolásra szoruló személy szociális körülményei, ellátásának módja 
 a) a helyi ápolási díj megállapításához a kérelem benyújtását követıen és 
 b) a helyi ápolási díj felülvizsgálatához évente 
helyszíni szemle keretében vizsgálandó.  
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4. Helyi gyógyszertámogatás 
 

5. § (1) Helyi gyógyszertámogatást nyújt havi rendszerességgel annak a személynek, aki 
közgyógyellátásra nem jogosult és havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20%-át, és 
a) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
b) egyedül élı esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át. 
 
(2) A helyi gyógyszertámogatás igényléséhez mellékelni kell: 
a) a háziorvos igazolását a rendszeres gyógyszerszükségletrıl, és 
b) a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek térítési díjáról. 
 
(3) A helyi gyógyszertámogatás havi legkisebb mértéke 1.000,-Ft, de nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.  
 
(4) A helyi gyógyszertámogatás egy évre kerül megállapításra. 
 

5. Önkormányzati segély  
 

6. § (1) Önkormányzati segélyre jogosult, ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
egyedül élı esetén 250%-át. 
 
(2) Önkormányzati segély személyenként évente legfeljebb négy alkalommal nyújtható. 
 
(3) Különös méltánylást érdemlı esetben, vagyis ha a fogyatékos vagy tartós beteg gyermek 
speciális oktatásával, fejlesztésével járó rendszeres költségekre önkormányzati segély havi 
rendszerességgel is nyújtható, egy kérelem alapján legfeljebb hat hónap idıtartamra. 
 
(4) Az önkormányzati segély iránti kérelemben a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzet, illetve a tartós vagy idıszakos létfenntartási gondok fennállását igazolni kell. 
Igazolásként elfogadható közüzemi számla, orvosi igazolás, balesetrıl készült jegyzıkönyv, 
biztosító által készített kárfelmérés. 
 
(5) Az önkormányzati segély legkisebb mértéke 1.000,-Ft, de nem haladhatja meg a 20.000,-
Ft-ot. 
(6) az önkormányzati segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet 
megállapítani. A segély természetben nyújtható: 
  a) élelmiszer vásárlásával, 
  b) étkeztetés személyi térítési díjának meghatározott idıre szóló mérséklése vagy 
      elengedése útján. 
 

6. Temetési segély 
 
7. § (1) Temetési segélyt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
a temetési költségeket megfizetı személy jogosult igényelni. 
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(2) A kérelemhez másolatban mellékelni kell a temetési számlát. 
 
(3) Temetési segélyre jogosult, ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg 
  a) egyedül élı, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelı szülı vagy más 
törvényes képviselı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, 
  b) az a) alpont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át. 
 
(4) A 6. § (3) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlı esetben a (3) bekezdésben 
foglaltaktól eltérıen is nyújtható támogatás annak a rendkívüli élethelyzetbe került 
személynek, aki a váratlan többletkiadások ( beteg gyermek vagy közeli hozzátartozó a 
családban, kórházi ápolás,)  viselése miatt anyagi segítségre szorul. 
  
(5) A temetési segély megállapítása iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésének idıpontját 
követı harmadik hónap utolsó napjáig lehet elıterjeszteni. 
  
(6) A temetési segély mértéke 20.000,-Ft 
 

7. Rendkívüli pénzbeli ellátás 
 
8. § (1) A képviselı-testület – legfeljebb 100.000 forint összegben – rendkívüli pénzbeli 
ellátást állapít meg természeti csapás, elemi kár és egyéb rendkívüli esemény 
következményeinek (a továbbiakban együtt: károsodás) enyhítése, illetve életveszélyt okozó 
helyzet megelızése vagy elhárítása céljából. 
 
(2) A rendkívüli pénzbeli ellátás a Súr községben életvitelszerően lakó személy részére 
jövedelemhatártól függetlenül nyújtható. 
 
(3) A rendkívüli pénzbeli ellátás iránti kérelmet írásban kell benyújtatni, melyben meg kell 
jelölni a kérelemre alapot adó károsodás vagy életveszély jellegét, valamit a megelızéséhez, 
elhárításához vagy a kárenyhítéshez szükséges összeget. 
 
(4) Rendkívüli települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön formájában is biztosítható.   
 
(5) Kamatmentes szociális kölcsönt az jogosult igényelni, akinek az egy fıre jutó havi 
jövedelme 
   a) családban élık esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  250 %- 

át, 
   b) egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem 

haladja meg.  
(6) Kamatmentes szociális kölcsön a jogosultsági feltételek fennállása esetén annak a  

személynek kerül megállapításra, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, illetve 
akinek a jövedelmi viszonyaiban olyan változás bekövetkezése várható, amelybıl a 
kölcsön visszafizetésére képessé válik.  

(7 Kamatmentes szociális kölcsön egy személynek évente egyszer adható és legmagasabb 
összege 300.000 Ft.  

(8) A kamatmentes szociális kölcsönt 6 hónap alatt kell visszafizetni, havi egyenlı 
részletekben.  
(9) A kamatmentes szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeirıl                         
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megállapodást kell kötni, melyet az önkormányzat képviseletében a polgármester ír alá.  
 
(10) Kamatmentes szociális kölcsön nyújtható az alábbi célokra:  
  a) maga, vagy közeli hozzátartozója gyógykezelésére, gyógyászati segédeszköz    

beszerzésére, vagy  
  b) közeli hozzátartozója eltemettetésére, vagy  
  c) közüzemi díj hátralék kiegyenlítésére (adott számlára történı teljesítésre), vagy  
  d) főtést biztosító berendezés meghibásodása esetén annak vásárlására,  vagy javítására, 

vagy  
  e) vis maiornak minısülı káreseményre.  
(11) A jogosultság megállapításához a kérelmezınek zárójelentéssel, temetési számlával, 

közmő számlával, szerviz vagy szerelı által kiadott igazolással igazolnia kell a (10) 
bekezdés a), b), c) és d) pontjában fennálló állapotot.  

 
8. Étkeztetés  

 
9. § (1) Étkeztetés igénybevételére jogosult, aki 
 a) a 65. életévét betöltötte, vagy  
 b)  korhatárra tekintet nélkül, akinek 
 ba) egészségi állapota, vagy  
 bb)  krónikus betegsége, vagy  
 bc) fogyatékossága, vagy  
 bd)  pszichiátriai betegsége, vagy  
 be)  szenvedélybetegsége, vagy 
 bf)  hajléktalansága 
 indokolja.  
  
 
(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontjai szerinti feltételek fennállását a háziorvos igazolja, az 
igazolást az étkeztetés iránti kérelemhez csatolni kell. Hajléktalansága miatt rászorulónak kell 
tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek 
bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 
 
(3) Az önkormányzati ingyenes étkeztetésben részesíti azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem 
rendelkezik, ingatlan vagyona, valamint tartásra gondozásra köteles és képes hozzátartozója 
nincs.  
 
17. § Az étkeztetés folyamatos biztosítására a polgármester a szolgáltatást igénybe vevık 
érdekeire tekintettel a szolgáltatást nyújtóval megállapodást köt. 
 
18. §  (1) Az étkeztetés biztosítását meg kell szüntetni, ha az ellátás megszüntetését 
legkorábban három nappal korábban a jogosult írásban kéri. 
 
(2) Az ellátás megszüntetésére vonatkozó intézkedést és annak idıpontját a polgármester a 
tudomást szerzést követı egy munkanapon belül az értesítést tartalmazó iratra feljegyzi, 
egyidejőleg errıl a jogosultat és a szociális segítıt írásban értesíti.  
 
(3) A 16. § (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás térítési díját és a nyújtott kedvezményt 
az önkormányzat évente rendeletben határozza meg. 
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9. Házi segítségnyújtás  
 
10. § (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás által 
fenntartott Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központon keresztül 
biztosítja. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás térítési díját, igénybevételének módját a 
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulást Társulási Megállapodásban meghatározott 
önkormányzat évente rendeletben határozza meg. 
 
 

10. Családsegítés 
 

11. § (1) A családsegítést, az önkormányzat a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás által 
fenntartott Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központon keresztül 
biztosítja. 

  
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás térítési díját, igénybevételének módját a 
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulást Társulási Megállapodásban meghatározott 
önkormányzat évente rendeletben határozza meg. 
 

11. Óvodai és napközi otthoni ellátás  
 

12. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását Súr község területén a Súri Szivárvány Óvoda és 
az általános iskola napközije útján biztosítja.  
a) A óvodai ellátás iránti kérelmet postai úton vagy személyesen az intézmény vezetıjénél 
2889 Szabadság tér 2. szám alatt lehet benyújtani, 
b) Az általános iskola napközi ellátás iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a 
tagintézmény vezetınél 2889 Súr, Petıfi S. u. 45. szám alatt  lehet benyújtani.  

   c) A kérelemre igénybe vett ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendı térítési díjak 
mértékét, a személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének eseteit és módjait a  
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjat az önkormányzat évente 
rendelet állapítja meg.  

 
12. Gyermekjóléti szolgáltatás  

 
 
13. § A gyermekjóléti szolgáltatás alapellátást az önkormányzat a Kisbéri Többcélú Kistérségi 
Társulás által fenntartott Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központon keresztül biztosítja. 
 

13. Családok átmeneti otthona 
 

14. § (1)  A családok átmeneti otthona alapellátásokat az önkormányzat a Kisbéri Többcélú 
Kistérségi Társulás által fenntartott Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központon keresztül biztosítja. 
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 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás térítési díját, igénybevételének módját a 
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulást Társulási Megállapodásban meghatározott 
önkormányzat évente rendeletben határozza meg. 
     

 
 

14. Záró rendelkezések  
 
 
15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti:  
a) Súr Község Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátásokról és eljárásról 
szóló 5/2007.  (III. 29.) rendelete,  
b) Súr Község Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátásokról és eljárásról 
szóló 5/2007.  (III. 29.) rendelet módosításáról szóló 7/2012. (II. 23.) rendelet,  
c) Súr Község Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátásokról és eljárásról 
szóló 5/2007.  (III. 29.) rendelet módosításáról szóló 18/2012. (XI.09.) rendelet,  
d) Súr Község Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátásokról és eljárásról 
szóló 5/2007.  (III. 29.) rendelet módosításáról szóló 12/2013. (XII. 18) rendelet, valamint a  
e) Súr Község Önkormányzat Képviselı-testületének a  gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.   
 
 
 
            Sógorka Miklós            Varga Sándor 
                         polgármester                                                jegyzı  
 
 
Kihirdetés napja:  
Súr, 2015. február 25. 
 
      Varga Sándor 
           jegyzı 


