
Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete  
…/2013. (…….) önkormányzati rendelete  tervezet 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
 
Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, a 
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8) 
pontjában meghatározott feladatkörében , a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény( továbbiakban: Szt.)  45.§ (1) bekezdésében, 58/B.§-ában, 92.§ (1) bekezdésének a) pontjában, 132.§ 
(4) bekezdésének a), b), c), d), e), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az 1993. évi III. törvény 3. §. (1-3) bekezdésében meghatározott azon 
személyekre, akik Taktaszada községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint az 
1993. évi III. törvény 4. §. (2-3) bekezdése szerinti hajléktalan személyekre, továbbá különös elbírálást igénylő 
esetekben (pl.: életveszély) a községben ideiglenesen tartózkodó személyekre. 
 

2. Aktív korúak ellátása 
 

 2. § (1) Az Szt. 33. §  alapján az  aktív korúak ellátásán belül  a foglalkoztatást helyettesítő támogatást   és 
rendszeres szociális segélyt  kérelmező, illetve foglakoztatást helyettesítő támogatásra és rendszeres szociális 
segélyre  jogosult személy a támogatás megállapításának illetve folyósításának egyéb  feltételeként a 
lakókörnyezete  rendezettségének biztosítására  a Rendelet  (2) bekezdésben előírtakat teljesíteni  köteles.  
(2) Köteles:  

a) az általa lakott ház, lakás állagának, rendeltetésszerű használatának és higiénikus  állapotának  
biztosítására,  
b) az udvarán WC létesítésére, amennyiben a házban nincs WC, 
c) az udvarának rendbe tartására, annak kaszálására, szükség szerinti gyomtalanítására, 
d) a kertjének gondozására, beültetésére és művelésére, vagy ennek hiányában annak kaszálására, 
szükség szerinti gyomtalanítására, 
e) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítására, hó eltakarítására, síkosság esetén annak  szükség szerinti 
megfelelő szóróanyaggal való  felszórására,   
f) az ingatlannal határos  kerítésen kívüli terület kaszálására, tisztán tartására, 
g) az ingatlan előtt lévő csapadék vízelvezető árok  és az átereszek tisztán tartására. 

 
(3) A (2) bekezdésben szabályozottak  ellenőrzése  a Polgármesteri Hivatal által történik, folyamatosan, illetve 
szükség szerint. Az (1) bekezdésben meghatározott személy a Hivatal által kijelölt személyekkel a (2) 
bekezdésben meghatározottak ellenőrzésében köteles aktívan részt venni, abban együttműködni, az ellenőrzés 
elvégzését nem akadályozni. Az ellenőrzésben résztvevő személyek az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek, 
melyet az ügyfélnek és az ellenőrzést végző személyeknek is alá kell írni. 
 
(4) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása - amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő  támogatásra 
jogosult személy  a  (2) bekezdésben  szabályozottakat felszólításra  8 napon belül   sem teljesíti- az Szt. 36. § 
(2) bek. d) pontja alapján megszüntetésre kerül.  
 
(5) Az Szt. 37. § meghatározott személyek a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként  - kivéve az 
egészségkárosodottnak minősülő személyt, ha az együttműködést nyilatkozatban nem vállalja - a helyi 
Családsegítő Szolgálattal (3921 Taktaszada, Kossuth  utca 74.), (továbbiakban: Szolgálat) együttműködni 
köteles. 
 
(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő  személy az együttműködési kötelezettség keretében köteles: 

a) rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 
    napon belül a Szolgálatnál megjelenni és ott nyilvántartásba vétetni magát, 
b) a Szolgálattal együttműködni 
c) a beilleszkedést segítő programról a Szolgálattal írásban megállapodni, 



d) a Szolgálat által meghatározott időpontokban, de legalább háromhavonta a Szolgálatnál köteles 
megjelenni,  
e) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.  

  
(7) A beilleszkedést segítő programok – a szociális segélyben részesülő személyek szociális és mentális 
helyzetéhez igazodnak  - típusai: 

a) életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás,  
b) mentálhigiénés egyéni és csoportos foglalkozás,  
c) re-szocializációt célzó egyéni és csoportos foglalkozás  
d) háztartási ismeretek elsajátítását célzó csoportos foglalkozás,  
e) életvezetési tanácsadás,  
f) személyiségfejlesztő tréning,  
g) kommunikációs tréning,  
h) konfliktuskezelési tréning,  
i) pályakorrekciós tanácsadás,  
j) álláskeresési készségek erősítését célzó csoportos foglalkozás,  
k) munkavégzésre történő felkészítést segítő és integráló program,  
l) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen 
az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése   
m) egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, 

 
(8) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy (6) bekezdésben szabályozottakat nem teljesíti. 
 
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Szolgálat:  

a) öt napon belül írásban megkeresi az együttműködésre kötelezett személyt, hogy  együttműködési 
kötelezettség megszegésének okát, a  megkeresést követő nyolc napon belül igazolja,  
b) a Szolgálat vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre kötelezett személy :  
ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének, megkezdi, illetve folytatja az együttműködést, 
bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül értesíti a jegyzőt az együttműködés 
létrejöttének elmaradásáról, illetve megszegéséről.  

 
(10) A Szolgálat havonta minden hónap 25. napjáig tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt, ha a rendszeres 
szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségét megszegi. 
 
(11) A rendszeres szociális segély folyósítása, amennyiben a rendszeres szociális segélyre  jogosult személy a  
(2) bekezdésben szabályozottakat felszólításra 8 napon belül sem teljesíti, az Szt. 37/B.§ (1a) bekezdése 
értelmében egy  hónapra felfüggesztésre kerül. 
 
 
 

3. Lakásfenntartási támogatás 
 
3. § (1)  Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező illetve a 
normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személy a támogatásra való jogosultság megállapításának illetve 
folyósításának egyéb feltételeként a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására  (2) bekezdésben előírtakat 
teljesíteni  köteles. 
 
(2) Köteles: 

a) az általa lakott ház, lakás állagának, rendeltetésszerű használatának és higiénikus  állapotának  
biztosítására,  
b) az udvarán WC létesítésére, amennyiben a házban nincs WC, 
c) az udvarának rendbe tartására, annak kaszálására, szükség szerinti gyomtalanítására, 
d) a kertjének gondozására, beültetésére és művelésére, vagy ennek hiányában annak kaszálására, 
szükség szerinti gyomtalanítására, 
e) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítására, hó eltakarítására, síkosság esetén annak  szükség szerinti 
megfelelő szóróanyaggal való  felszórására,   
f) az ingatlannal határos  kerítésen kívüli terület kaszálására, tisztán tartására, 



g) az ingatlan előtt lévő csapadék vízelvezető árok  és az átereszek tisztán tartására. 
 
(3) A  (2) bekezdésben szabályozottak  ellenőrzése  a Polgármesteri Hivatal által történik, folyamatosan, illetve 
szükség szerint. A normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező illetve jogosult személy a Hivatal által 
kijelölt személyekkel a (2) bekezdésben meghatározottak ellenőrzésében köteles aktívan részt venni, abban 
együttműködni, az ellenőrzés elvégzését nem akadályozni. Az ellenőrzésben résztvevő személyek az 
ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek, melyet az ügyfélnek és az ellenőrzést végző személyeknek is alá kell 
írni. 
 
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás folyósítása - amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatást 
kérelmező vagy a támogatásra jogosult személy (2) bekezdésben  szabályozottakat felszólításra 8 napon belül   
sem teljesíti- az Szt. 38.  § (9) bekezdés  alapján  a kérelem elutasításra kerül, vagy a megállapított támogatás  
megszüntetésre kerül és a továbbiakban az Szt. 38. § (10) bekezdését kell alkalmazni. 
 

4. Önkormányzati segély 
 

4.§ (1) Célzott önkormányzati segélyben lehet részesíteni azokat  a családokat, gyermekeket, akiknek az 
eltartásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt 
anyagi segítségre szorulnak -  különösen betegség, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjába való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítése, iskoláztatás, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt -létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdenek és alapvető szükségleteiről más módon nem tudnak gondoskodni, a támogatása más formában nem 
biztosítható és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130%-át, egyedülálló esetén a 150%-át nem haladja meg és vagyonnal, gépjárművel (kivéve 
mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű) sem ő sem családja nem rendelkezik 

a) rendkívüli halasztást nem tűrő esetben 5.000,- Ft összeghatárig a Polgármester dönthet a célzott 
önkormányzati  segélyről, 

b) 5.000-tól 15.000,- Ft-ig a Jogi, Ügyrendi és  Szociális Bizottság , 
c) a 15.000,- Ft-ot meghaladó kérelmek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult annak 

elbírálására, melynek összege a 30.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.  
 

(2) Csak kivételes méltányolást érdemlő esetben részesülhet célzott önkormányzati segélyben az a személy 
vagy az a család:  

a) aki az Önkormányzat által nyújtott rendszeres ellátások valamelyikében részesül (aktív korúak 
ellátása, lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, étkeztetés), 

 
b) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át. Egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, de nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 250 %-át és vagyonnal, gépjárművel (kivéve mozgáskorlátozottságára tekintettel 
fenntartott gépjármű) sem ő, sem családja nem rendelkezik. 
 

(3) A célzott önkormányzati segély pénzben és természetben is nyújtható. A természetben nyújtott ellátási 
formák elsősorban:  

a) a Családsegítő Szolgálat útján  
                    - tartós élelmiszer,  
                    - tankönyv, tanszer, 
                    - gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, 
                    - intézményi térítési díj, 
                    - közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalással. 
 
(4) A célzott önkormányzati segély évente két alkalommal adható. 
 
(5) A célzott önkormányzati segély iránti kérelmet a hivatalhoz kell beterjeszteni, a kérelemben részletesen 
indokolni kell a segély szükségességének okát és csatolni kell a kérelmező és a vele egy családban élők 
jövedelméről kiállított igazolást és vagyoni helyzetükről készült vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat a 



63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 1. mellékletével megegyező. 
 
5.§. (1) Krízis önkormányzati segély  csak kivételes méltánylást érdemlő esetben: 

a) elemi kár: a károsult mindennapi életviteléhez elengedhetetlenül szükséges, személyi tulajdonát képező 
ingóságokban, valamint a károsult lakhatását biztosító vagy tulajdonában lévő lakóépületekben természeti  
csapás (pl.: földrengés, árvíz, vihar, jégeső, rendkívüli mértékű csapadék, belvíz stb.) vagy tűz által 
bekövetkezett károsodás, elbírálására a Polgármester jogosult, a segély összege nem haladhatja meg a 100.000,- 
Ft-ot, 

b) hosszantartó krónikus betegség idejére, elbírálására a Képviselő-testület jogosult, a segély összege nem 
haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot,  
állapítható meg.  
(2) A segély évente két alkalommal adható. 
 
(3) A segély kérelemhez csatolni kell az elemi kárral kapcsolatosan a kár mértékét megállapító hivatalos 
iratokat (pl.: kárfelvételi jegyzőkönyv), krónikus betegség esetén a házi vagy szakorvos által kiállított igazolást 
a betegség fennállásáról. 
 
(4) A segély elbírálásánál az egy főre eső jövedelmet a Képviselő-testület nem vizsgálja. 

 
(5) A segély iránti kérelmet  hivatalhoz kell beterjeszteni, a kérelemben részletesen indokolni kell a segély 
szükségességének okát.  
 
6. § (1) A 4.§-ban  és 5.§-ban foglaltakon túl a Polgármester önkormányzati segélyt állapít meg azon személy 
részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles 
hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását 
veszélyezteti és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, egyedül álló esetében a 300%- át nem haladja meg. 
 
(2)A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 120.000,- Ft 
 
(3) Az önkormányzati segély összege 15.000,-Ft. 
 

5. Köztemetés 
 

7. § (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való 
tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő 
eltemettetéséről, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az 
eltemettetésről nem gondoskodik.  
 
(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti 
települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A 
megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni. 
 
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a 
területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 
megtérítésére kötelezi. 
 
(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő 

önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. 
 
(5) A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési szertartás szerint kell eljárni, 
melyet az önkormányzat rendel meg a temetkezési vállalkozótól. A költségcsökkentés érdekében köteles a 
köztemetés lebonyolítására – sírásás, temetés, stb. – közhasznú dolgozókat biztosítani. A polgármester egyedi 
esetekben kérheti az egyházak közreműködését térítésmentesen a temetési szertartás lebonyolításában. 
 
(6) Ha az elhunytnál értéket képviselő ingóság (óra, ékszer, biztosítási kötvény, készpénz, stb.) található úgy arról 



tételes leltárt kell készíteni és az ingóság megőrzéséről – a jogosult részére történő átadásig – gondoskodni kell.  
 

6. Közgyógyellátás 
 

8. § (1) Az önkormányzat az Szt.50.§ (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátásra való 
jogosultságot állapít meg,  annak a személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább a 25 %-át eléri. Feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedülálló esetében a 200 %-át 
nem haladja meg és sem neki, sem a családjában élő személyeknek vagyona nincs. Vagyon, amit az Szt. 4.§ (1) 
bekezdés b) pontja meghatároz, a vagyonnyilatkozat formanyomtatványa a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 
1. mellékletével megegyező. 
  
(2) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról a polgármester dönt. A jogosultság 1 évre kerül 
megállapításra.  
 

7. Étkeztetés 
 

9.§(1) Az étkeztetést kérelemre az önkormányzat a konyháján biztosítja. Az önkormányzat a kérelem 
elbírálásának jogát a Polgármesterre ruházza. Az étkeztetés háromféle módon történik: helyben fogyasztással, 
elvitellel, házhoz szállítással. 
 
(2)  Az étkeztetés térítési díját, a jövedelmi szempontokat figyelembe véve a 1. melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott személy: 
a) tartósan akkor nem képes gondoskodni az étkeztetésről, ha olyan lakásban él, ami alkalmatlan arra, 
hogy napi rendszerességgel megoldható legyen a lakásban a főzés, 
b) átmeneti jelleggel az étkeztetésről akkor nem tud gondoskodni, ha nincs főzésre alkalmas eszköze. 
Ebben az esetben az ellátást határozott időre kell biztosítani. 

 
(5) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota 
miatt nem képes az étkeztetésről gondoskodni. 

 

(6) Az (5) bekezdés alapján kora miatt az az igénylő részesíthető étkeztetésben, aki a rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltötte. Az (5) bekezdés alapján egészségi állapota miatt az az igénylő részesíthető 
étkeztetésben, aki önellátásra képtelen, vagy ágyhoz kötött fekvőbeteg. 
 
(7) Az étkeztetés iránti kérelmek elbírálásához környezettanulmányt kell készíteni a kérelmező lakásán. Az 
étkeztetés iránt benyújtott kérelmeket ki kell egészíteni azzal, hogy az ellátást milyen okból kéri. Ha a kérelmező 
ápolt és reá való tekintettel ápolási díjat folyósítanak, étkeztetésre nem jogosult. 
 

(8) A határozatlan időre megállapított étkeztetésre való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
 

(9) Az önkormányzat a településen élő lakosok részére lehetőséget biztosít a fenntartásában működő 
konyháján az étkeztetés igénybevételére „vendégebéd” biztosításával, mely iránti igényt a Konyha vezetőjénél 
lehet jelezni az étkezést megelőző napon.  
 
(10) A  konyhán megrendelt ebéd házhoz szállítását kérelemre a Polgármester engedélyezi. 
 



(11) Az ebéd házhoz szállítását azok kérhetik, akiknek az egészségi állapota nem teszi lehetővé az ebéd helyben 
elfogyasztását vagy házhoz szállítását. Ha a kérelmező ápolt és reá való tekintettel ápolási díjat folyósítanak 
meleg ebéd házhoz szállítására nem jogosult.  
 
(12) Az ebéd házhoz szállítása szociális kedvezmény, amiért a szolgáltatás igénybe vevőjének jövedelme alapján 
térítést kell fizetni. 
 
(13) A meleg ebéd házhoz szállításának térítési díját a 1. melléklet tartalmazza. 
 
(14) A házhoz szállítás térítését az ebéd térítés befizetésével egyidejűleg kell megfizetni. 
 
(15) Az ellátásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
 

8. Szociálpolitikai Kerekasztal 
 
10.§ (1) A Képviselőtestület a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére a koncepcióban meghatározott 
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt 
hoz létre.  
 
(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.  
 

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 
a) Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatója,   
b) Micimackó Napköziotthonos Óvoda vezetője, 
c) Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,  
d) Védőnő, 
e) Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ Taktaszada Község Családgondozója, 
f)  Polgármester,  
g) Jegyző,  
h) Jogi, Ügyrendi  és Szociális Bizottság elnöke, 
 

9. Záró rendelkezések 
 

11.§ (1) Ez a rendelet 2014.január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 

 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és 
természetbeni ellátásokról szóló 1/1999. (II.9.) és az azt módosító 3/2000.(II.21.), 7/2002.(III.04.), 10/2003. 
(VII.02.), 19/2003.(XII.08.), 1/2004.(II.02.), 14/2004.(VII.06.), 10/2005.(X.19.), 23/2005.(XII.20.), 6/2006.(V.30.), 
5/2007.(III.09.), 8/2007. (VI.28.), 12/2007.(XI.28.), 21/2008.(XII.18.), 15/2009.(XI.26.), 23/2009.(XII.27.), 
5/2010.(IV.23.), 1/2011.(I.25.), 10/2011.(VI.29.), 1/2012.(II.01.), 1/2012.(01.27.)  önkormányzati rendeletek. 
 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi 
ellátásokról szóló  9/1999.(IV. 28) önkormányzati rendelet 3. §-a. 
 
 
Taktaszada, 2013.november 27. 
 
 

Filep András  
Polgármester 

Harangozóné Vitális Márta  
Jegyző 

 
 
 

 



1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez 
  
 
1: Térítési alap: 
a) Szociális étkeztetés  ÁFÁ-val növelt összeg:369,-Ft + ÁFA (25%) =461,-Ft 
b) Ebéd kiszállítása     ÁFÁ-val növelt összeg:   52,-Ft +ÁFA  (25%) =  65,-Ft 
 

kérelmező jövedelme Térítés: a térítési alap %-a ebéd térítési díj Ft ebéd kiszállításának 
díja Ft 

89.005    felett 100% 461 65 
78.596 – 89.005 80% 369 52 
68.186 – 78.595 70% 323 45 
57.776 – 68.185 60% 277 39 
44.501 – 57.775 50% 230 32 
34.091 – 44.500 40% 184 26 
29.671 – 34.090 30% 138 19 
29.670   alatt 25% 115 16 
 
2. Jövedelemmel nem rendelkezők esetében ingyenes 
 
3. Egy ebéd házhoz szállítása: 260,-Ft/óra.  
 
4. Egy ebéd házhoz szállítása 15 percet vesz igénybe, ennek díja:65,-Ft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 rendelet tervezethez 

 
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…..../2013 (…....) önkormányzati rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
 

 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

1.A jogszabály-tervezet hatásai 
 
1.1Társadalmi hatások 
Nincs társadalmi hatása, mivel a rendelet csak a jogszabályok változása miatt módosul 
 
1.2Gazdasági, költségvetési hatás 
Gazdasági, költségvetési hatás nincs. 
 
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
Nincs 
 
1.4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Adminisztratív terheket befolyásoló tényező nincs  
 
2.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai 
A jogszabály megalkotása  a jogszabályi környezet megváltozása miatt szükséges.  
  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A személyi és tárgyi 
feltételek biztosítottak. 
 
Taktaszada, 2013. november 27. 
 
 
 
                             Filep András                                            Harangozóné Vitális Márta 
                             Polgármester                                                          jegyző   

 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
a  rendelet tervezethez 

 
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…../2013.(……...) önkormányzati rendelete   
 
 

Általános indoklás 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

 
Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, a 
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8) 
pontjában meghatározott feladatkörében , a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény( továbbiakban: Szt.)  45.§ (1) bekezdésében, 58/B.§-ában, 92.§ (1) bekezdésének a) pontjában, 132.§ 
(4) bekezdésének a), b), c), d), e), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság véleményének kikérésével alkotja meg rendeletét.  Az országgyűlés szociális rendszer átláthatóbbá 
tétele , valamint az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében megalkotta az önkormányzati 
segély kialakításával összefüggő törvény módosításokról szóló   2013. évi LXXV. törvényt, amellyel az 
átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-vel összevonásra 
kerül önkormányzati segély elnevezéssel. A törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzatoknak legkésőbb 
december 31-ig  kell megalkotniuk az önkormányzati segély, megállapításának, kifizetésének, folyósításának , 
valamit felhasználásának ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
Az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzat számára, 
hogy rendeletben szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 
A javaslatban az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó önkormányzati szabályozás 
továbbra is kiemelten kezeli a megélhetést nehezítő élethelyzetben levőket (az egyedül élőket, a tartós 
beteg vagy fogyatékos személyt ellátó családokat és a gyermeküket egyedül nevelő szülőket) és a 
temetéséről gondoskodó személyeket. 
Az 1/1999. (II.09.) rendeletünk nagyon sokszor volt módosítva több §-át már korábban hatályon kívül 
helyeztük, így aktuálissá vált az egész rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. A 
rendelet hatálya pontosításra került. Az ápolási díjra vonatkozó rendelkezések nem kerültek 
beépítésre, mivel a Járási Hivatalok hatásköre és saját hatáskörben nem szabályozzuk. Az átmeneti 
segélyre, a temetési segélyre és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
önkormányzati segély rendelkezésbe épültek be. A kivételes szociális támogatás rendelkezést az új 
rendeletbe nem építettük be, mert nem alkalmazzuk. A Családsegítő Szolgálat részt hatályon kívül 
helyezzük, mivel Társulás útján biztosítjuk. 
 

Részletes indokolás 
 
1.§ -hoz: A rendelet hatályát szabályozza. A településen élő állandó és tartózkodási hellyel 
rendelkezőkre terjed ki. valamint, azokra ,akiket az Szt. szerint el kell látni az önkormányzatnak. 
2.§-hoz: Az aktív korúak ellátást szabályozza, a korábbi rendeletnek megfelelően. 
3.§-hoz: A lakásfenntartási támogatást szabályozza korábbi rendeletnek megfelelően. 
4.§-6.§-hoz: Az önkormányzati segélyt szabályozza a korábbi átmeneti segély, és temetési segély 
szabályainak megfelelően, annyi különbséggel, hogy a nyugdíjminimum 130 %-a az alsó 
jövedelemhatár. 
7.§-hoz: A köztemetést szabályozza korábbi rendeletnek megfelelően. 
8.§-hoz: A közgyógyellátást szabályozza korábbi rendeletnek megfelelően. 
9.§-hoz: Az étkezetést szabályozza korábbi rendeletnek megfelelően, kiegészítettük azzal, hogy 
hogyan történik az étkeztetés. A térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza, változás ebben 
sem történt. 
10.§-hoz: A szociálpolitikai kerekasztalra vonatkorzó rendelkezések sem változtak. 
. 
 



Záró rendelkezések 
11.§-hoz: A rendelet kihirdetését szabályozza, a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a 
korábbi rendeleteket hatályon kívül helyezi, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról és a 
gyámügyi ellátásokról szóló 9/1999.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§-át, ami a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásokra vonatkozó szabályozást tartalmazta. 
 
Taktaszada, 2013. november 27. 
 
 
 
 
 
   Filep András                                            Harangozóné Vitális Márta 
                           polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Felhívás 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   a helyi rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 12/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 
2.§-a értelmében társadalmi egyeztetés céljából  közétesszük az alábbi rendelet-tervezetet, a 
tervezet indoklását és az előzetes hatásvizsgálati lapot. A rendelet-tervezetre   véleményüket 
2013. december 12. napjáig küldhetik meg a  taktaszada.ph@gmail.com elektronikus 
levélcímre, vagy postázhatják a Polgármesteri Hivatal címére (3921 Taktaszada, Kossuth u. 74.) 
A névtelenül küldött véleményeket nem  vesszük figyelembe! 
 
 
 

………………………………………. 
Harangozóné Vitális Márta 

jegyző 
 
 
 
 


	 
	Felhívás 

