
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2014.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. 

(III.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében, 26. 
§, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) számú 
önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet 16. § (1) bekezdés kiegészül a következő, g) ponttal:  

„16. § (1) 

g.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény.” 

2. § 

A rendelet 16. § kiegészül a G ponttal:  

„Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

16. § /G 

(1) Abban az esetben, ha életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük 
miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, 
a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában 
kell gondozni.  
 

(2) Vámospércs Városi Önkormányzat ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát 
működtet, ahol az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 
személyek napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal illetve 
textiliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint 
lakhatásáról az ápolást gondozást nyújtó intézményben (Szociális Szolgáltató 
Központ) gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. 

 
(3) A szakosított ellátás feladatalapú finanszírozással történik, melynek értelmében a 

szakmai dolgozók bértámogatása, és az intézményüzemeltetés támogatása történik. A 
támogatás maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel.”  

 
3 . § 

(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 



(2) A rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik.  

 

Vámospércs, 2014. április 15. 

                   

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem: 

Vámospércs, 2014. április 16. 

 

                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egységes szerkezetbe foglalt rendelet 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (l) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §, 32. § (3) bekezdésében, 37 § (1) bekezdés d) 
pontjában, 48.§ (4) bekezdésében 50.§ (3) bekezdésben 132.§ (4) bekezdés b) és c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § 

Vámospércs Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza 
Vámospércs Városi Önkormányzat által pénzbeli és természetben biztosított szociális 
ellátások formáit, szervezetét, jogosultság feltételeit, igénybevételének módjait.  

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Vámospércs 
város közigazgatási területén élő:  

 

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 
(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális 
Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó 
állampolgáraira is. 
 

(3) E rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, 
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak 
szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát 
Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, amennyiben 



az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
3. § 

(1) Az Önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra 
rászorulónak átmeneti segélyként egyszeri segélyt és étkezést, illetve szállást nyújtani, 
ha ennek hiányában a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyeztetné.  
 

4. § 

(1) Az Önkormányzat által biztosított támogatások köre:  
 
a) 1 Az önkormányzat pénzbeli támogatásként:  

 

- az Szt. 45.§-ának rendelkezései figyelembevételével e rendeletben szabályozott 
helyi feltételek alapján önkormányzati segélyt nyújt, 

- az Önkormányzat pénzbeni ellátásként az Szt. 46.§-ában meghatározottak 
figyelembevételével jelen rendeletben előírt helyi feltételek szerint 
rászorultsági alapon temetési segélyt biztosít. 
 

b) Az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként: 
 
- A polgármester az Szt. 48. §-ában foglalt önkormányzati hatáskörében 

gondoskodik az elhunyt személyek közköltségen történő eltemettetéséről.  
 

Hatásköri szabályok 

5. § 

(1) 2 A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:  
 
a) önkormányzati segély megállapítása, 
b) méltányossági közgyógyellátás megállapítása. 

  

(2) A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköreit: 
 

a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 
megállapítása, 

b) Szociális Szolgáltató Központ tartós bentlakásos intézmény esetében a 
kérelmeket véleményezi és javaslatot tesz a Képviselő-testület számára. 

 

 

 



II. fejezet 
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

6. § 

(1) 3 Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti 
kérelmet a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál lehet 
benyújtani formanyomtatványokon.  
 

A kérelem mintáit a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:  

1. sz. melléklet: önkormányzati segély megállapításához, 

2. sz. melléklet: köztemetés igénylése,  

4. sz. melléklet: méltányossági közgyógyellátás igénylése,  

5. sz. melléklet: hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási  

                         díjtámogatás igénylése. 

 

(2) A kérelemhez csatolni szükséges:  
 

a) igazolások, nyilatkozatok az igénylő és a vele egy lakásban, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 
hozzátartozók jövedelmi-vagyoni viszonyairól, 

b) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban előírt külön igazolásokat. 

7. § 

(1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését és a 
döntések végrehajtását a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

8. § 

(1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői – feladatkörükben – a szociális ellátásra való 
jogosultság elbírálása céljából az előkészítő eljárás keretében ellenőrzik a támogatást 
igénylő személyek jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során helyszíni 
ellenőrzést végezhetnek, amely tapasztalatait környezettanulmányban, 
(jegyzőkönyvben) rögzítik. 
 

(2) Amennyiben a Polgármesteri Hivatalnak a környezettanulmány lefolytatása során 
tudomására jut, vagy hivatalos tudomása van arról, hogy a kérelmező életkörülményei 
a támogatás iránti kérelemhez csatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakkal 
ellentétesek, a támogatás folyósítása ügyében hozott döntés meghozatalához a hivatal 
felhívatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló 
vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási 
költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a 
jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.  



(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a 
támogatást igénylő, illetőleg a támogatásban részesülő személy a támogatásra nem 
jogosult, az ellenőrzést végző köteles a támogatás elutasítására, csökkentésére, 
megvonására, visszatérítésére javaslatot tenni.  

 

(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a 
Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben 6 hónapon belül vizsgálta, és nem 
feltételezhető azokban lényeges változás.  

 
9. § 

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését a támogatást megállapító 
önkormányzati szerv rendeli el.  
 

(2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét 
méltányosságból elengedheti. A méltányosság gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a 
kötelezett személynek tartós betegség, elemi kár, vagy haláleset miatt jövedelem 
kiesése következik be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.  

 

(3) A megtérítésre méltányosságból részletfizetés engedélyezhető, ha a fizetésre kötelezett 
személynek tartós betegség következtében jövedelem kiesése következik be és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 80 %-át.  

 

III. fejezet 

TÁMOGATÁSI FORMÁK 
Pénzbeli ellátások 

Rendszeres szociális segély 
 

10. § 

(1) 4 Az aktív korúak ellátására jogosult az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján az a 
személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján: 

 
a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján össz-szervezeti 

egészségkárosodás mértéke legalább a 25 %-ot eléri, 
b) várandós anya, 
c) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára való tekintettel 

állandó szakorvosi kezelésre szorul, 
d) foglalkozási egészségügyi szakorvos munkavégzésre véglegesen alkalmatlannak 

minősítette, 
  rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: 
 



a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási szervének az egészségkárosodás 
minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy 
szakvéleményét, 

b) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy terhes kisgondozási 
kiskönyvet, 

c) mentális állapotra hivatkozás esetén a pszichiátriai szakorvos igazolása, 
d) foglalkozási egészségügyi szakorvos igazolása. 

 
(3) 5 Az Szt. 37. § (1) bekezdés b), c), és d) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre 

jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve a 
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4287 
Vámospércs, Béke u. 1.).   
 

(4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az Szt-ben meghatározott 
egészségkárosodott személy kivételével – a segély folyósításának feltételeként köteles 
együttműködni a Vámospércsi Mikortérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal. 

 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében köteles:  
 

a) a Szt-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni, 
b) a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, illetve a beilleszkedést segítő programban megjelölt 
szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartani, az általuk előírt 
időpontban megjelenni. 

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési 
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül bejelenteni a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Az akadályoztatás okát a bejelentéssel 
egyidejűleg, de legkésőbb 5 napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni 
melynek megalapozottságát a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat köteles megvizsgálni.  

 
(7) A beilleszkedést segítő programok típusai:  

a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy saját erőforrásainak feltárására 
irányuló egyéni programok, 

b) mentálhigiénés életmódot formáló programok, 
c) munkavégzésre felkészítő és integráló programok, 
d) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok, 
e) álláskeresési technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás, csoportos foglalkoztatás, 
f) képzés, átképzés különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 

megszerzésének érdekében, 
g) más ellátásba juttatás. 

(8) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális 



segélyben részesülő személy a számára felróható okból: 

a) jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 
nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg a Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál,  

b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, 
c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, 
d) az akadályoztatás okát az aláírt határidőben nem jelenti vagy azt hitelt érdemelően 

igazolni nem tudja 
e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot 

nem veszi fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg. 
 

(9) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden alkalommal soron kívül vizsgálja a 
mulasztás okát, s amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 
számára felróható úgy az együttműködési kötelezettség megszegését 3 napon belül 
köteles jelezni a jegyzőnek. 

Önkormányzati segély 6 

11. § 

(1) Önkormányzati segély annak a személynek nyújtható, aki létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal 
küzd, nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, ezért önmaga és családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a családjában az egy főre 
számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg. 
 

(2) Az önkormányzati segély megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzet különösen:  

 

a) akinek az általa lakott házat elemi kár sújtotta,  
b) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi, 

szolgáltatási díj támogatására,  
c) betegség miatt megnövekedő gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz 

beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógyellátási igazolvánnyal 
nem rendelkezik,  

d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,  
e) egyedülálló ellátatlan személy részére,  
f) szabadságvesztésből való szabadulás esete, 
g) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 
h) haláleset.  

 

(3) Az önkormányzati segély összege - rászorultsághoz igazodóan – 3.300 Ft-tól 10.000 
Ft-ig adható, mely különösen indokolt esetben - a polgármester döntése alapján – 
magasabb összegű is lehet. 
 



(4) Amennyiben a kérelmező eseti gyógyszerkiváltáshoz kér támogatást, úgy az 
alkalmanként nyújtható önkormányzati segély összege alacsonyabb összegű is lehet, 
mint a (3) pontban meghatározott összeg. 
 

(5) Az a személy, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé, 
lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100.000 forint 
támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja 
meg a az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át.  

 

12.  § 

(1) 7 Haláleset miatt akkor jogosult önkormányzati segélyre a kérelmező, ha az elhalt 
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. Temetési költségek viseléséhez 
önkormányzati segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át, különösen indokolt esetben 
(kérelmező betegsége, munkahely elvesztése, elhunyt hosszantartó ápolása miatt 
jövedelem kiesés) – a polgármester döntése alapján – a jövedelem határtól el lehet 
tekinteni. 
 

(2) A kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot.  
 

(3) A támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetési költség 
10%-a.  
 

(4) A kérelem benyújtási határideje a halálesetet követő 60 nap.  
 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 
 

13. § 
 

(1) 8 A hulladékgazdálkodási közszolgálati ellátásról szóló 5/2013. (III.11.) számú 
önkormányzati rendeletben előírt díjfizetéssel kapcsolatban az ügyfél kérelmére indult 
eljárásban a Humánpolitikai Bizottság a döntése alapján 50% -os díjfizetési 
kedvezményt biztosíthat. 
 

(2) 9 A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörében eljárva a Humánpolitikai 
Bizottság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez - jövedelmi, 
vagyoni helyzetétől, foglalkoztatási jogviszonyától függően - 50 %-os támogatást 
állapít meg: 

 
a) a 65. életévét betöltött egyedül élő jogosultaknak,  
b) vagy ha kizárólag házastársával,  
c) élettársával, bejegyzett élettársával,  
d) szülőjével,  



e) kiskorú gyermekével (vagy ha kirendelt gyám),  
f) fogyatékkal élő egyenesági hozzátartozójával, továbbá  
g) testvérével él közös háztartásban,  

és legalább egyikük a 65. életévet betöltötte, valamint a lakást kizárólag az előzőekben 
felsorolt személyek használják, továbbá közszolgáltatási díjtartozásuk a 
közszolgáltatónál nincs. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a 
családban élők esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át. 

 
(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást. 

 
(4) A támogatás a kérelem benyújtás hónapjának első napjától vehető igénybe. 

 
(5) A támogatás megszűnésének esetei: 

 
a) ügyfél kérelmére, 
b) az ellátást bejelentés nélkül egy hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c) a kedvezményezett halálának esetén. 

 
(6) A támogatás megszűnik a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó 

napjával, amennyiben a kedvezményezett elhunyt. A (2) bekezdésben levő feltételek 
szerinti hozzátartozó részére megállapítható a támogatás, ha a jogosultsági 
feltételeknek megfelel és a kedvezményezett elhalálozását követő 30 napon belül a 
kérelmet benyújtják. 
 

(7) A kedvezményezett köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt a család létszámában 
történt változásról és a lakóhely-változásról is, amennyiben ezt elmulasztja, a 
támogatás megszüntetésre kerül. 

 
(8) A díjfizetési kedvezmény jövedelemhez kötött feltételek esetén 1 évre állapítható meg. 

 

(9) A díjfizetési kedvezmény mértéke: a megállapított közszolgáltatási díj 50 %-a. 
 

(10) A díjfizetési kedvezmény költségének összegét az önkormányzat negyedévente a 
közszolgáltató észére átutalja. 

 
(11) A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatást a rendelet 5. számú 

mellékletében levő formanyomtatványon kell igényelni. 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
Köztemetés 

14.  § 

(1) A köztemetés megtérítési kötelezettsége alól különös méltánylást érdemlő 
körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre 
köteles személy.  
 



(2) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedül élő 
esetén a nyugdíjminimum 120 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a 
családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem 
maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.  

 

(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek 
részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező:  

 

- egyedül él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem éri el, vagy  

- családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 120 %-át nem éri el.  
 

Méltányossági közgyógyellátás 

15. § 

(1)  10 Az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl méltányossági 
közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
egyedül élő esetében 250 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költségének mértéke eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20 %-át.  

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
16. § 

 
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes 

gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat: 
 

a) idősek klubja, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
f) támogató szolgálat 
g) 16ápolást, gondozást nyújtó intézmény. 

 
 

Idősek klubja 
 

16.§/A 
 

(1) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központban, mint gondozási központban az 
Szt. 65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően nappali ellátásként idősek klubját 
működtet. 



(2) Az idősek klubja esetében az igénybe vétel során a rászorultságnál további szempont 
az egyedüllét és a társas együttlétre való igény, előnyben kell részesíteni az egyedüllét, 
a pszichés állapot, várakozási idő, illetve életkor szempontjából kedvezőtlenebb 
helyzetben levő személyt. 
 

(3) Kizárja az igényjogosultságot a közösségi életre alkalmatlan egészségügyi állapot 
(fertőző betegség), illetve az intézményi jogviszony keretében előírt együttélési 
szabályok (házirend) ismételt és súlyos megszegése. 

 
(4) Megszűnik az idősek klubjában való részvételre vonatkozó jogosultság, ha a 

szolgáltatásra jogosult indokolatlanul 5 napot vagy bármely más okból 30 napot 
meghaladóan nem veszi igénybe a szolgáltatást. 

 
 

Étkeztetés 
 

16.§/B 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora 
vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más 
módon – hozzátartozója segítségével, illetve megállapodás alapján – gondoskodni. 

 
(3) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek 

vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés 
igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés 
biztosítására. 

 
(4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj csökkentésére vagy 

elengedésére nincs lehetőség.  
 

(5) A jogosultak körének meghatározására az Szt. 114 § (2) bekezdése az irányadó. 
 

(6) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 
kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (továbbiakban: 
élelmezési térítés). Az egyes intézményi térítési díjakat külön rendelet, az óvodai- és 
általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a térítési 
díjak megállapításáról szóló19/2011. (X.04.) ÖR tartalmazza. 

 
(7) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely 

az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja 
meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. 

 
(8) Az ellátás megszűnésének eseteit az Szt. 100. § és 101. §-ai szabályozzák. 

 
(9) Az önkormányzat az étkeztetés feladatait a Szociális Szolgáltató Központ keretein 

belül biztosítja. A kérelmeket az intézménynek kell írásban benyújtani. 



Házi segítségnyújtás 
 

16.§/C 
 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 
 

a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak 

b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 
képesek, 

c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási 
formát igénylik, 

d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe 
történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük 
fenntartásához. 

 
(2) A házi segítségnyújtás biztosításának szabályaira az Szt. 63. § (2) bekezdésében 

foglaltak az irányadók. 
 

(3) 11 Az önkormányzat e feladatát a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el.  

 
Családsegítés 

 
16.§/D 

 
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 

(2) Az önkormányzat a családsegítés keretében biztosítja: 
 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) a családgondozást, 
c) a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, 

ennek keretében a szociális és egészségügyi intézmények, az oktatási 
intézmények és a gyermekjóléti szolgálat részvételének biztosítását a 
megelőzésben, 

d) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, 
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére 
tanácsadás-nyújtását, 

e) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 



(3) 12 Az önkormányzat a családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat a Vámospércsi 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el.  

 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szolgálat speciális szolgáltatásokat is nyújt, mely 

keretében szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást 
biztosít, a gyermekeket nevelő családok számára speciális programokat szervez. 
 

(5) A speciális szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szervezeti 
és működési szabályzata tartalmazza.   
 

(6) A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása 
térítésmentes. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

16.§/E 
 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás. 
 

(2) 13 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el, mely során 
gondoskodik: 

 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 

haladéktalanul – maximum 30 percen belül – történő megjelenéséről, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges 

azonnali intézkedések megtételéről, 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális alap-, illetve szakellátás 

körébe tartozó ellátás kezdeményezéséről. 
 

Támogató szolgáltatás 
 

16.§/F 
 

(1) A közösségi ellátás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás biztosítása 
révén. 
 

(2) 14 A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ Intézményben biztosítja.  
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16.§ /G 

(1) Abban az esetben, ha életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük 
miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, 
a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában 
kell gondozni.  

(2) Vámospércs Városi Önkormányzat ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát 
működtet, ahol az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 
személyek napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal illetve 
textiliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint 
lakhatásáról az ápolást gondozást nyújtó intézményben (Szociális Szolgáltató 
Központ) gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. 

(3) A szakosított ellátás feladatalapú finanszírozással történik, melynek értelmében a 
szakmai dolgozók bértámogatása, és az intézményüzemeltetés támogatása történik. A 
támogatás maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel. 

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
 

17. § 
 
(1) Vámospércs Városi Önkormányzat – a Szt.58/B.§ (2) bekezdése alapján – Szociálpolitikai 

Kerekasztalt hoz létre. 
 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
(3) A feladatát képezi különösen a szociális igazgatás körébe tartozó rendelet-tervezetek 

véleményezése, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióban rögzített feladatok 
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

 
(4) Tagjai:  Vámospércs Város Polgármestere, 

Vámospércs Város Jegyzője, 
Humánpolitikai Bizottság elnöke, 
Szociális Szolgáltató Központ vezetője, 
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 

 

IV. fejezet 
A TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 

18. § 

(1) Az egyes támogatások benyújtására, elbírálására, felülvizsgálatára, folyósítására, ha e 
rendelet eltérően nem rendelkezik jelen paragrafusban foglalt közös szabályokat kell 
alkalmazni.  
 

(2) 15 A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás havonta utólag minden 
hónap 5. napjáig, az önkormányzati segély a megállapító határozat kézhezvételét 
követő 5 napon belül kerül folyósításra.  

 



(3) A pénzbeli ellátások felülvizsgálatára az jogosult, aki azt megállapította.  
 

V. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

19.  § 

(1) A rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba. 
 

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

20. § 

(1) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti 
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16.-án aláírt Európai 
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §- ával 
összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást 
tartalmaz.  

 

Vámospércs, 2014. április 15. 

 

     Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára  
      polgármester         jegyző   
 

1 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
2 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
3 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
4 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
5 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
6 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
7 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
8 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
9 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
10 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
11 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 7. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
12 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 8. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
13 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
14 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 10. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
15 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
16 Módosította a 8/2014. (IV.15.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. április 16-től 
17 Módosította a 8 /2014. (IV.15.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. április 16-től 
 

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  

Vámospércs, 2014. április 16.  

 

Kanyóné Papp Klára  
         Jegyző 


