
 

SAJTOSKÁL  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

19 / 2005./ XII. 28./SZÁMÚ RENDELETE 
 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁ SOKRÓL 
ÉS  A HELYI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL  

 
/EGYSÉGES SZERKEZET/ 

 
 

Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi III. tv. - 
ben ( továbbiakban: Sztv ) b1.§(2) bekezdésében, a 10.§(1) bekezdésében, a 32.§(3) bekezdésében 
és a 92.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és az egyes 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1.§ 
 

E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által 
a helyi sajátosságoknak megfelelı, a szociális rászorultságtól függı, pénzben és természetben 
biztosított szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit , szervezeti 
kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének 
módját feltételeit és garanciáit. 

 
Eljárási rendelkezések 

 
2. § 

 
1./ A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket a 

Sajtoskál–Lócs–Iklanberény Községek Körjegyzısége hivatalában (továbbiakban: hivatal) lehet 
elıterjeszteni írásban, vagy szóban.1 

2./  Sürgıs szükség esetén – ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – a  
      támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok  
      utólagos csatolása mellett, kivéve az  Sztv. 93. § - ban foglalt ellátások esetén. 
 
3./ A kérelem átvételekor vizsgálni kell azt, hogy a szükséges iratokat a kérelmezı csatolta -e, 
     illetve a kérelembıl megállapítható - e a kérelem tárgya, illetve a kérelmezı adata. 
 
4./ A kérelem mellékleteként csatolandó iratokat ( igazolások, nyilatkozatok) jelen rendelet 1. sz. 
     melléklete tartalmazza. 
 

                                                 
1 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2011. április 27-tıl. 



5./ A körjegyzı köteles a kérelmezı által benyújtott igazolások, adatok valódiságát vizsgálni,  
      amelyhez felhasználhatja a jövedelem - adózási rendszer adatait, a helyi népesség-nyilvántartás  
     adatait, mely adatokat köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a szociális törvényben és  
     az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint felhasználni. 
 
 

Az ellátások folyósítása 
 

3.§ 
 
Az ellátásokat postai utalványon, vagy a kérelmezı lakossági folyószámlájára utalással, illetve 
házipénztárból való közvetlen kifizetéssel, vagy  a hivatal kézbesítıje által kell  kifizetni. 
 

4. § 
 
Azoknál az ellátásoknál, ahol az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik a megállapított 
támogatás, s ha az öregségi nyugdíj összege változik, az ellátást automatikusan az új  összegnek 
megfelelıen kell folyósítani. 
A változásokról az érintetteket értesíteni kell. 
 

II. 
 

Pénzbeli ellátások  
 

5.§2 
 

6.§3 
 

7.§4 
 

„Aktív korúak ellátása 
(Sztv 37/D.§) 

 
8. §5 

 
Az Sztv. 37/B.§. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti személy (továbbiakban rendszeres 
szociális segélyre jogosult személy) Bük Város Önkormányzata által fenntartott Dr. Horváth Tibor 
Szociális és Gyermekvédelmi Központjával Bük, Eötvös u. 7. (továbbiakban: Családsegítı 
Szolgálat) együttmőködni köteles. 

 
 

„Együttmőködési eljárás szabályai 

                                                 
2 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2006./XII. 28./ számú rendelete 
alapján. Hatályos 2007. január 1-jétıl. 
3 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 172006./XII. 28./ számú rendelete 
alapján. Hatályos 2007. január 1-jétıl. 
4 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2006./XII. 28./ számú rendelete 
alapján. Hatályos 2007. január 1-jétıl. 
5 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2011. április 27-tıl. 



( 
(Rendszeres szociális segélyben részesülık kötelezettségei.) 

 
9. §6 

 
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az – a munkaerı piacra történı visszatérés, 
megváltozott helyzethez való igazodás céljából történı – együttmőködés keretében köteles: 
 

a) felkeresni a Családsegítı Szolgálatot a határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon 
belül, 

b) a beilleszkedést segítı program kidolgozásában együttmőködni, 
c) a beilleszkedést segítı programról megállapodást kötni a Családsegítı Szolgálattal 

legkésıbb a nyilvántartásban vételtıl számított 60 napon belül 
d) a segély folyósításának idıtartama alatt – a Családsegítı Szolgálattal kötött 

megállapodásban foglaltak szerint – a Családsegítı Szolgálatnál legalább 3 havonta 
személyesen megjelenni  

e) a Családsegítı Szolgálattal kötött megállapodásban foglaltak szerint a számára 
felajánlott képességfejlesztı, életmódformáló foglalkozáson, képzésen részt venni, 

f) a beilleszkedést segítı program sikeres végrehajtása érdekében a megállapodásban 
foglaltak szerint eljárni. 

 
(2) Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az (1) bekezdés a) pontjában írt 
határidıben nem jelenik meg, vagy a Családsegítı Szolgálattal kötött megállapodásban foglalt 
határnapot, vagy határidıt elmulasztja a mulasztás következményei igazolással orvosolhatók, 
amelyet a Családsegítı Szolgálat vezetıjénél kell elıterjeszteni, az elmulasztott határnap vagy 
határidıtıl számított 8 napon belül. 

 
(3) A mulasztástól számított 30 nap eltelte után igazolási kérelmet elıterjeszteni nem lehet. 

 
(4) Az igazolási kérelemben elı kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a 
mulasztás vétlenségét valószínővé teszik. 

 
(5) A határidı elmulasztása esetén az igazolási kérelem elıterjesztésével egyidejőleg köteles 
felkeresni a Családsegítı Szolgálatot, és ezzel egyidejőleg az elmulasztott cselekményt pótolni. 

 
(6) Amennyiben a Családsegítı Szolgálat vezetıje az igazolási kérelemnek helyt ad, a mulasztást 
olyannak kell tekinteni, mintha a mulasztás meg sem történt volna.” 
 
 
 

„Beilleszkedést segítı program típusai 
 

10. §7 
 
A Családsegítı Szolgálat által szervezett programok típusai az alábbiak lehetnek: 

 
a) Munkavégzésre történı felkészítés, szinten-tartás. (egyéni vagy csoportos foglalkozás 

keretében) 
                                                 
6 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(III. 07.) számú rendelete alapján. 
Hatályos 2009. január 1-jétıl. 
7 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(III. 07.) számú rendelete alapján. 
Hatályos 2009. január 1-jétıl. 



b) Tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai) 
c) Képességfejlesztı és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése. 
d) Egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, elıadások. 
e) Alkalmi munkavállalást segítı programok.” 

 
 

Együttmőködési eljárás szabályai 
 

(Családsegítı Szolgálat kötelezettségei) 
 

10/A. §8 
 

(1) A családsegítı Szolgálat 5 munkanapon belül jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális 
segélyre jogosult együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget. 
(2) A Családsegítı Szolgálat a beilleszkedési program éves értékelését az éves határidı lejárta után 
15 munkanapon belül megküldi a jegyzınek. 
 

 
Együttmőködés megszegésének esetei 

 
11. §9 

 
(1) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy: 

  
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 

napon belül megjelenési kötelezettségét elmulasztotta, 
b) a beilleszkedést segítı program kidolgozásában nem mőködött együtt, 
c) a beilleszkedést segítı programról szóló a rendelet 9. § (1) bekezdés b.) pontjában 

rögzített megállapodást nem köti meg, 
d) nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat. 
 

(2) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély 
folyósításának idıtartama alatt az együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló együttmőködési 
kötelezettségét neki felróhatóan, két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátásra való 
jogosultságát az Sztv. 37/F. (1) bekezdés c) pontja alapján meg kell szüntetni. 

 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

12.§10 
 

 
 

13.§11 

                                                 
8 Kiegészítve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(III. 07.) számú rendelete alapján. 
Hatályos 2009. január 1-jétıl. 
9 Kiegészítve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(III. 07.) számú rendelete alapján. 
Hatályos 2009. január 1-jétıl. 
10 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II. 2.) önkormányzati 
rendelete alapján. Hatályos 2012. február 3-tól. 
11 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2011. (IX. 16.) önkormányzati 
rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 1-jétıl. 



 
 
 
 

Lakáskarbantartási támogatás 
 

14.§ 
 
1./ Az önkormányzat képviselıtestülete függetlenül a lakás nagyságától és minıségétıl  
     lakás-karbantartási támogatás állapít meg annak , aki  önhibáján kívül lakásában kárt szenved 
     / elemi kár, tőz eset, csıtörés, stb/, s akinek a családjában az egy fıre esı jövedelem nem 
     haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorsát. 
 
2./ A lakás-karbantartási támogatás összege 5.000.- Ft és 50.000.- Ft között állapítható meg. 
 
3./ Önhibáján kívül szenved kárt az, aki a kárt nem saját maga, s nem szándékosan okozta. 
 

Helyi lakáscélú támogatás 
 

15.§ 
 
1./ A képviselıtestület vissza nem térítendı támogatásként támogatást állapíthat meg azoknak a 
     fiatal házasoknak, jegyeseknek, élettársaknak, akik a 40 éves kort még nem töltötték be, s  
     lakást építenek, vásárolnak, vagy lakást bıvítenek a községben, s az egy fıre esı jövedelmük 
     nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
 
2./ A támogatás felsı határa 100.000.- Ft lehet, kivéve az önkormányzattól vásárolt telekingatlanra  
     történı építkezést, amikor is a támogatás mértéke max. 50.000.- Ft lehet. 
 
3./ A támogatásban csak azok a fiatal párok részesülhetnek, akik az önkormányzat által ilyen célra  
     nyújtott támogatásban még nem részesültek, s errıl írásban nyilatkoznak, illetve akik érvényes   
     építési engedéllyel, lakás vásárlás esetén adás - vételi szerzıdéssel rendelkezik, mely  adás -  
     vételi szerzıdés nem közeli hozzátartozók között jött létre. 
 
4./ A támogatás megállapítása önkormányzati hatósági ügynek minısül. 
 

Ápolási díj 
 

16.§12 
 

 
17.§13 

 
18.§ 

 

                                                 
12 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2006./XII. 28./ számú rendelete 
alapján. Hatályos 2007. január 1-jétıl. 
13 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2006./XII. 28./ számú rendelete 
alapján. Hatályos 2007. január 1-jétıl. 



1./ A Képviselıtestülettıl kapott átruházott hatáskörében a polgármester ápolási díjat állapít meg    
     az Sztv. 43/B. § - a alapján annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg  
     személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy  az egy fıre számított havi családi  
     jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % - át. 
 
2./ A képviselıtestület által megállapított ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori  
     legkisebb összegének 80 % - a. 

 
Átmeneti segély 

 
19. § 

 
1./ Átmeneti segélyben részesíthetı az a 18 életévét betöltött személy részére kérelemre vagy,    
     hivatalból, akinek 
     a./ létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy  
           tartósan létfenntartási gonddal küzd 
     b./  akik önmaguk és családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni 
     c./ akik  alkalmanként jelentkezı többletkiadás miatt ( betegség, elemi kár ) anyagi segítségre  
          szorulnak 
     d./  15 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesültek 
     e./   tartós betegségben szenvednek, s táppénzes állományban vannak 
     f./   gyógyszertámogatásként, gyógyászati segédeszköz beszerzésre 
     g./  egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén(elemi kár, baleset, stb) 
     feltéve, hogy a családjában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
     mindenkori legkisebb összegének 100% -át, egyedül élı estén annak 150 % - át. 
 
2./ Átmeneti segélyt ugyanazon kérelmezı részére egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal  
     lehet megállapítani. 
 
3./ Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés került megállapításra, fel kell sorolni a 
     késıbbi kifizetések idıpontjait, s a kifizetendı összeget. 
 

Kórházi és gyermekszületési támogatás 
 

20.§ 
 
1./ A Képviselıtestülettıl kapott átruházott hatáskörben a polgármester a 3 éjszakát meghaladó 
kórházi gyógykezelés esetén, évente egy alkalommal 15.000 forint átmeneti segélyt állapíthat 
meg.14 
 
2./ Gyermek születése esetén 15.000.- Ft támogatás állapítható meg.15 
 
3./ Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatásokat a polgármester kérelemre vagy hivatalból 
     állapítja meg, ha az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  
     legkisebb összegének a háromszorosát.  
 

                                                 
14 Módosítva Sajtoskál Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2006./XII. 28./ számú rendelete alapján. 
Hatályos 2007. január 1-jétıl. 
15 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2011. április 27-tıl. 



21.§ 
 

1./ Az átmeneti segély egyszeri összege a rászorultságtól függıen  1.000.- Ft - tól 30.000.- Ft –ig 
     kerülhet megállapításra. 
 
2./ Különös méltánylást érdemlı esetben a kérelmezı évente legfeljebb egy alkalommal max. 
     50.000.-Ft átmeneti segélyben részesíthetı, ha a családban az egy fıre esı jövedelem nem 
     haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 
 
3./ Az átmeneti segély természetbeni szociális ellátásként is megállapítható tüzelı biztosítására, ha 

az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át.16 

 
 

22.§17 
 
 

Szociális kamatmentes kölcsön 
 

23.§ 
 

1./A képviselıtestület évente egy alkalommal váratlan kiadások miatt pénzintézeti tevékenységnek  
    nem minısülı kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azokat, akiknél a családban az egy  
    fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
    150 % - át, s  aki rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön  
    visszafizetésére. 
 
2./ A kamatmentes szociális kölcsön legmagasabb összege az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a tizennégyszerese lehet.18 
 
3./ A kölcsönben részesülıkkel a polgármester szerzıdést köt, amely tartalmazza a felhasználás 
célját, összegét, a fizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját. A havi részlet legkisebb 
összege úgy kerül megállapításra, hogy a kölcsön visszafizetése 36 hónap alatt megtörténjen.19 

 
Temetési segély 

 
Köztemetés 

 
24/A. § 

 
A köztemetésre vonatkozóan az Sztv. 48. §-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy a polgármester a 
köztemetés költségének megtérítése alól akkor mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a 

                                                 
16 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete alapján. 
Hatályos 2012. február 3-tól. 
17 Hatályon kívül helyezve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelete alapján. Hatályos 2011. április 27-tıl. 
18 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2010. december 17-tıl. 
19 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2010. december 17-tıl. 



család egy fıre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimumának 150 %-át 
és az eltemettetésre köteles személynek vagyona nincs.20 

 
24.§ 

  
1./ A polgármester a Sztv. 46. §.-ában foglaltak alapján temetési segélyt állapít meg, a 
Képviselıtestülettıl kapott átruházott hatáskörben.21 
 
2./ A támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy fıre esı jövedelem nem   
     haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
 
3./ A temetési segélyt a temetés napját követı 30 napon belül lehet igényelni. 
  
4./ A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 % - a lehet minimum, 
     de annak összege elérheti az (5) bekezdésben meghatározott összeget, ha a temetési költségek  
     viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 
 
5./ A Képviselıtestület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 150.000 forintban állapítja 
meg.22 
 
 

III. 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Közgyógyellátás 
 

25.§ 
 
1./ A körjegyzı a Szoc. tv. 50.§  (2) bekezdésében maghatározott közgyógyellátási jogosultságot 
állapít meg annak, aki szociálisan rászorult és akinek a rendszeres gyógyító ellátásának költsége 
olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 
2./ Közgyógyellátásra jogosult az a személy: 
      a./ akinek a rendszeres havi gyógyító ellátásának összege eléri vagy meghaladja az 
            öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  20 % - át. 
      b.) akinek az egy fıre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.23 
 
 

IV. 
 

Szociális szolgáltatások 

                                                 
20 Kiegészítve Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2007.(XII. 13.) számú rendelete alapján. 
Hatályos 2008. január 1-jétıl. 
21 Módosítva Sajtoskál Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2006./XII. 28./ számú rendelete alapján. 
Hatályos 2007. január 1-jétıl. 
22 Módosítva Sajtoskál Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2006./XII. 28./ számú rendelete alapján. 
Hatályos 2007. január 1-jétıl. 
23 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(III. 07.) számú rendelete alapján. 
Hatályos 2009. január 1-jétıl. 



 
26.§ 

 
A Képviselı-testület a szociális törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátások közül: 
 

- szociális információs szolgáltatást a Körjegyzıség hivatalában 
- szociális étkeztetést biztosít a Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona (Sajtoskál, 

Rákóczi u.1.) intézmény konyhájáról, 
- családsegítést az Sztv. 64. § - 65. §-okban foglaltak szerint a Felsı-Répcementi Többcélú 

Kistérségi Társulás megállapodásában foglaltak szerint.24 
 
 
 
 
 

Szociális étkeztetés 
 

27.§ 
 

1./ Étkezésre jogosult az a rászorult személy, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, 
betegsége, hajléktalansága miatt önmaga vagy eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a 
napi egyszeri meleg étkezésrıl gondoskodni nem tud. 
 
2.)/ Szociális helyzet alapján rászorultnak tekintendı: 

- aki nyugdíjas, 
- akinek rokkantsági foka eléri a 67 %-ot, 
- rendszeres szociális segélyezett, 
- cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, 
- átmeneti, vagy tartós egészségromlása, egészségi állapota, fogyatékossága miatt.25 

 
3./ Az étkezés iránti kérelmeket a képviselıtestülettıl kapott átruházott hatáskörében a     
      polgármester bírálja el. 
 

28.§ 
 
A polgármester azonnali hatállyal megszüntetheti, megtagadhatja az étel kiadását, ha az  ellátásra 
jogosult: 
     - 2 hónapot meghaladóan térítési díjat nem fizet, 
     - ha egészségi állapotában változás következik be, s ezt a háziorvos igazolja 

- szociális helyzete változik. 
 

29.§ 
 

                                                 
24 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
alapján. Hatályos 2011. április 27-tıl. 
25 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2007./XII. 13./ számú rendelete alapján. 
Hatályos 2008. január 1-jétıl. 
 



1.) A szociális étkeztetésért személyi térítési díjat köteles fizetni az igénybevevı, mely díj 
megállapításánál az igénybevevı rendszeres havi jövedelme vehetı figyelembe. A térítési díjakat a 
2. számú melléklet tartalmazza.26 
 
2./ Az étkeztetésért fizetendı személyi térítési díj, amely az élelmezési térítési díj és az igénybe  
     vett étkezések számának a szorzata - nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı rendszeres  
     havi jövedelmének a 25 % - át. 
 

Záró rendelkezések 
 

30. § 
 

1./  Ez a rendelet 2006. január 1 – jén lép hatályba. 
 
2./ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben „ A szociális igazgatásról és a szociális  
      ellátásokról  " szóló többször módosított  1993. évi III. tv., valamint Az egyes pénzbeli szociális  
      ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993.(II.17.) Korm. Rendelet, 
      valamint a Gyereknevelési támogatás megállapításának részletes szabályairól, valamint a  
      szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993./II.17./ Korm.  
      rendelet  rendelkezései az irányadók. 
 
3./  A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: 
       Sajtoskál Önkormányzat Képviselıtestületének 4 / 2000. / IV. 27. / sz. rendelete, valamint az   
     azt módosító 2 / 2001. / II.13. / , 12 / 2001. / X.27./, 1 / 2003. / I.30./, 9 / 2003./VIII.14./ , a  
     24 / 2003./XII.11./, az  5 / 2004. /VI.27./ számú, valamint az 1 / 2005. / I.13./ és a 10 / 2005. 
     / VIII.30./ számú önkormányzati  rendelete. 
 
 
Sajtoskál, 2005. december 28. 
 
 
..................................................     .................................................. 
Pados László polgármester      Udvardy Zita h.körjegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésre került 2005. december 28 - án .  ……………………………….. 
         Udvardy Zita h.körjegyzı 
 
 
 
 
1. sz. Melléklet a 19/ 2005. / XII. 28. / számú rendelethez 
 
A  Gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások 
igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32 / 1993. ( II.17 ) Kormány ( továbbiakban: 
Korm.r.) rendeletben foglaltakon túl a kérelem mellékleteként benyújtandó mellékletek tartalma: 
 
Idıskorúak járadéka: 
                                                 
26 Módosítva Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(III. 07.) számú rendelete alapján. 
Hatályos 2009. január 1-jétıl. 



- Lakcím igazolása ( személyi igazolvány, lakcímkártya ) 
 
Rendszeres szociális segély: 

- Nyilatkozat az aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segélyének 
megállapításához 

           ……………………….( ellátást igénylı neve, anyja neve, lakcíme) nyilatkozom, hogy 
           vállalom a beilleszkedést segítı programban való részvételt. 
  
Lakásfenntartási támogatás: 

-   A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást  
     kérı milyen jogcímen lakik a lakásban. 
-   Igazolás benyújtása a  társbérletrıl, albérletrıl ( bérleti szerzıdés ), illetve jogerıs bírói  
      végzés  benyújtása a bírói határozattal megosztott lakrészre vonatkozóan. 

 
 
Lakáskarbantartási támogatás 
     -    Igazolás az elszenvedett kárról ( kárszakértıi jegyzıkönyv, számla a helyreállítás költségérıl  
           szóló számla ) 
     -    Nyilatkozat arról, hogy az elszenvedett kár  önhibáján kívül keletkezett. 
 
Helyi lakáscélú támogatás 
   - Jogerıs építési engedély, vagy az építési telek illetve az ingatlan adásvételérıl szóló  
          szerzıdés benyújtása 
     -    Nyilatkozat, hogy ilyen támogatásban még nem részesültek. 
     -    Házassági anyakönyvi kivonat, lakcímigazolás benyújtása. 
 
Ápolási díj: 

- Nyilatkozat a Sztv. 42 § (1) bekezdés aa.),ab), ac.) pontokban foglaltakról 
 
Átmeneti segély 

- Igazolás – a kérelem tartalmának megfelelıen:  
- gyógyszer- gyógyászati segédeszközrıl: gyógyszertári névre szóló számla 
- elemi kár, baleset estén: káreseti jegyzıkönyv, helyreállítás költségét igazoló számla 
- kórházi zárójelentés, táppénzes állományról szóló igazolás 

 
Temetési segély: 

      - temetkezési költségekrıl szóló számlát 
      - az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát 

 
Közgyógyellátás: 

- igazolás a gyógyszerköltségekrıl 
 
 
Jövedelemszámításnál  irányadó idıszak az igazolások benyújtásánál, illetve a nyilatkozatok 
megtételénél: 

- a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél  három hónap 
- egyéb jövedelmek esetén egy év 

 
Jövedelemnyilatkozat tartalma a pénzbeli támogatások igénybevételéhez: 
 



A) Az ellátást igénybe vevı személyi adatai: 
• Név: 
• Leánykori név: 
• Anyja neve: 
• Lakóhelye: 
• Telefonszáma: 

B) Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: …..fı 
 

A B)pontban szereplı közeli hozzátartozók neve: 
a) 
b) 
c) 
d) 
 
 

C) Jövedelmi adatok 

 
 Forintban 

 A jövedelmek típusai  Kérelmezı  Közeli hozzátartozók jövedelme  
Összese
n 

   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 
értékesítésébıl, vagyoni értékő 
jog átruházásából származó 
jövedelem 

                  

 4.  Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő 
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 

                  

 8.  Egyéb (pl. ösztöndíj, 
értékpapírból származó 

                  



jövedelem, kis összegő 
kifizetések stb.) 

 9.  Összes bruttó jövedelem                   

 
10. 

 Személyi jövedelemadó vagy 
elıleg összege 

                  

 11.  Egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulék összege 

                  

 
12. 

 Munkavállalói járulék összege                   

 
13. 

 A család havi nettó jövedelme 
összesen [9-(10+11+12)] 

                  

 
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó. 
 
Büntetıjogi felelısségem 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 a fıvárosi, a megyei APEH  
     útján ellenırizheti. 

 
 
Dátum: ........................... 

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

az ellátást igénylı,  
vagy törvényes képviselıjének aláírása 

 



 
2. számú melléklet 

 
 
 

Melléklet a 19/2005. (XII. 28.) számú rendelethez 
 
 
 
1.) A szociális étkezés térítési díja: A Sajtoskáli Szociális Otthon Intézménye által megszabott és 

kiközölt összeg : 460.- Ft/adag 
 
 
2.) Intézményi térítési díj: 
 
Szociális étkeztetés szakfeladat összköltsége: (2008. évi beszámoló 21. őrlapja alapján) 
   Vásárolt élelmezés kiadása        Ft 
 
Élelmezés:    Ft/ adag = 460 Ft/adag 
 
Összes költség: 460 Ft/adag 
 
1 adagra jutó állami támogatás: --(normatíva 2009. évi) 
 
Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 460 Ft/adag 
 
 
3.) A személyi térítési díj mértéke : 
     
     a.) a térítési díj 40 %-a, ha a kérelmezı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100 - 120 % - a között van. 
 
     b.) a térítési díj 60 %-a, ha a kérelmezı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 120 - 150 % - a között van. 
 
     c.) a térítési díj 70 %-a, ha a kérelmezı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 - 180 % - a között van. 
 
     b.) a térítési díj 100 %-a, ha a kérelmezı havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 180 % fölött van. 
 
 
 


