
 
Rábacsanak Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete  

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól.  
 
Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban Szt.)  l. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-
ában, 25. § (3) bekezdésében és a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I.  FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja  
 
1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak 
megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított 
szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá 
azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.  

 
A rendelet hatálya 

 
2. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed Rábacsanak Község Önkormányzata közigazgatási 
területén élő lakóhellyel rendelkező állampolgárokra az Szt. 3.§. (1) – (3) bekezdésében 
szabályozottak, valamint a Szt. 6. §-ában meghatározottak szerint a hajléktalan személyekre.  
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális 
intézményre és az általa nyújtott ellátásokra. 

(3) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben  
a) a temetési segélyről, 
b) a születési támogatásról, 
c) az étkeztetés szociális alapszolgáltatás igénybevételéről, továbbá  
d) a köztemetésről  
   a polgármester dönt. 

(4) A döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell. 
 

Eljárási rendelkezések 
 

3. § (1) Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet a 
polgármesteri hivatalban (a továbbiakban: hivatal) írásban, vagy szóban kell benyújtani. A 
szóban előterjesztett kérelemről formanyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.  
(2) A szociális ellátások iránti kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell a 63/2006.(III.27.) 
Korm. rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, iratokat, továbbá mindazokat 
a bizonyítékokat, amelyek az ügy elbírálásához az ügyfél megítélése szerint elengedhetetlenül 
szükségesek.  
 (3) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.  
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(4) Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn (elemi kár, a 
létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, súlyos betegség), a szociális ellátás bizonyítási 
eljárás nélkül a kérelmező nyilatkozata alapján is megállapítható 
(5) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-ig, a nem rendszeres 
ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a hivatal 
házipénztárából való kifizetéssel, illetve lakossági folyószámlára utalással történik. 
(6) Átmeneti segély, temetési segély egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás 
formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban 
rendelkezni kell. 
 

II.  FEJEZET 
 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 

Aktív korúak ellátása 
 

4. § (1) Az Önkormányzat a Szt. 37/A. § (1) bekezdésében előírt együttműködés intézményi 
feltételeiről a Beledi Egyesített Szociális Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 
(a továbbiakban: Szolgálat) útján gondoskodik.  
(2) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú 
személy 

a) a rendszeres szociális segély megállapító határozat kézhezvételét követő 15 
napon belül felkeresi a Szolgálatot, 

b) megjelenési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, 
c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik a Szolgálattal, 
d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, 
e) rendszeresen részt vesz a szociális helyzetéhez és mentális állapotához 

igazodó programokban. 
(3) Az együttműködés keretében biztosított beilleszkedési programok formái: 

           a) munkavállalási-, álláskereső tanácsadás, 
           b) mentálhigiénés tanácsadás, 
           c) jogi tanácsadás, 
           d) ügyintézés segítése, pszichológiai tanácsadás, 
           e) életmódot formáló foglalkozás, 
           f) együttműködés a családgondozóval az általános iskolai végzettség és az  
                 első szakképesítés megszerzése érdekében, 
           g) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni  
                 ellátásának biztosítása érekében. 

(4) A Szolgálat a beilleszkedést segítő programot minden esetben a rendszeres szociális 
segélyben részesülő aktív korú személy szociális, egészségi és mentális állapotához igazodva, 
személyre szabottan alakítja ki.  
(5) A rendszeres szociális segélyezett az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha 

 1. a Szolgálat által a részére előírt programokon nem vesz részt, 
 2. a felülvizsgálaton nem jelenik meg és mulasztását nem igazolja, 
 3. munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéséről számított 15 napon belül nem  
         jelenti be, 
 4. a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem működik közre. 

(6) A rendszeres szociális segély megállapításáról, megszüntetéséről, továbbfolyósításától 
szóló határozat egy példányát a jegyző megküldi a Szolgálat részére. 
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Ápolási díj 
 
5. § (1) A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak (Ptk.685.§.b./ 
pont) aki, 

a) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, 
b) családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedülálló esetén annak 200 %-át, 

c) hozzátartozójának ápolása miatt különösképpen munkaviszonyát szünteti, 
illetve szakítja meg, továbbá hozzátartozója ápolása miatt munkáltatója 
fizetés nélküli szabadságot biztosít számára.  

A c) pontban foglaltakat az ápolónak a munkáltató hivatalos írásbeli igazolásával kell 
bizonyítania. 
(2) Az ápolást végző személy ápolásával kapcsolatos kötelezettségei teljesítését a 
polgármesteri hivatal a Szolgálattal együttműködve ellenőrzi. 
(3) Kötelezettségszegésnek minősül, ha  

- az ápolást végző személy több egymást követő napon nem 
gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek 
kielégítéséről, 

- az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének 
biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről, 

- a szükséges orvosi ellátással és gyógyszerkiváltással kapcsolatos 
feladatait nem teljesíti, 

- az ápolt felügyeletét és gondozását az ellenőrzés megállapításai 
alapján nem teljesíti. 

 
Átmeneti segély 

 
6. § (1) Átmeneti segély állapítható meg azon személyek, illetve családok számára, akik 
létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. 

Átmeneti segély formái: - alkalmankénti /eseti/ segély, 
- pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes  
  kölcsön, 
- eseti gyógyszertámogatás.  

 (2) Átmeneti segélyben az a rászorult személy részesíthető, akinek az egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg: 

a) családban élők esetén a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 130 %-át,  
b) egyedül élő személy, valamint a gyermekét /eit/ egyedül nevelő szülő esetén a 

mindenkori öregségi nyugdíj minimum 180 %-át. 
 (3) Különös méltánylást érdemlő esetben átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre azok, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak és önhibájukon 
kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe, valamint családban élő esetében az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetén a 
mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át. 
(4) Különös méltánylást jelentő körülmények: 

- 2 hónapnál hosszabb idejű betegségből eredő keresőképtelenség, 
- balesetből eredő munkaképtelenség, 
- 3 hetet meghaladó kórházi ápolás, 
- elemi kár /tűz, víz/, 
- közgyógyellátásra nem jogosult gyógyszertámogatása, 
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-    ahol tartósan és súlyosan beteg személy él. 
(5) Átmeneti segély évente legfeljebb 4 alkalommal adható, melynek összege éves szinten 
összesítve nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. 
(6) Különösen indokolt, rendkívüli méltánylást igénylő, létfenntartást veszélyeztető esetben 
(elemi kár, váratlan egészségügyi kiadás, halálesetből eredő rendkívüli kiadás) a polgármester 
legfeljebb 50.000,- Ft összegig azonnal kifizethető átmeneti segélyben részesítheti a 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülő /személy, család/ rászorultakat jövedelem 
vizsgálat nélkül. 
(7) Az átmeneti segély kiutalása kérelemre és hivatalból történhet. 
(8) Kamatmentes szociális kölcsön nyújtható a szociálisan rászorult személyek, családok 
részére önhibájukon kívül adódó átmeneti nehézségek enyhítésére. 
A kölcsön célja: előre nem látható rendkívüli körülmények (haláleset, betegség, elemi kár) 
okozta nehézségek áthidalása. 
A döntés előtt vizsgálni kell azt, hogy a kölcsön felvétele mennyiben szolgálja a család 
megélhetését, lakhatási feltételeinek elviselhetővé tételét. 
(9) A kölcsön összege maximum 100.000,- Ft, melyet egy év alatt kell visszafizetni 
részletfizetéssel. 

Részletfizetéssel történő visszafizetés esetén a kölcsön törlesztése: 
 

50.000,- Ft alatt 6 hónap 
50.000,- Ft felett 12 hónap. 

 
(10) A kölcsön folyósításának részletes feltételeit, a kölcsön folyósítás célját, összegét, a 
visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját a 
jogosulttal szerződésben kell rögzíteni, melyet a polgármester ír alá az önkormányzat 
nevében. A szerződésbe bele kell foglalni, hogy a kölcsön törlesztése a felvételt követő 3. 
hónaptól kezdődjön. 

 
Temetési segély 

 
7. § (1) Temetési segély állapítható meg azon elhunyt személy hozzátartozójának, aki a 
meghalt személy eltemetéséről gondoskodott és a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. 
(2) A hagyományos /testes/ temetési segély összege: 15.000,- Ft.  
(3) Hamvasztásos temetés esetén a temetési segély összege 15.000,- Ft. 
(4) A hamvasztás költségeihez, temetés nélkül 10.000,- Ft segély állapítható meg. 
(5) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot, a halotti anyakönyvi kivonat 
másolatát és a temetési költséget, hamvasztást igazoló számlát. 
(6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül 
lehet benyújtani. 
(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés és hamvasztás költségének összegét a 
polgármester határozza meg a temetkezési szolgáltatók előzetes adatközlése alapján.  
 

Születési támogatás 
 
8. § (1) Születési támogatásban részesíthető az a rábaszentandrási állandó lakos, akinek élve 
született gyermeke született és családjában az egy főre számított jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem éri el. 
(2) A születési támogatást a szülőnek a gyermek 6 hónapos koráig kell kifizetni, amennyiben 
más önkormányzatnál a segélyt nem vette igénybe. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem 
nyilatkozatot. 
(3) A születési támogatás összege: 30.000,- Ft. 
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A jogosult a születési segélyt készpénzben kapja, vagy kérésére a gyermek születésekor 
megnyitott babakötvény számlára utalja az önkormányzat. 
 

III.  FEJEZET 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

9. § (1) A képviselő-testület döntése alapján a pénzbeli ellátásokra vonatkozó szabályozás 
alkalmazásával – a célszerű felhasználás érdekében - egyes pénzbeli ellátások egészben vagy 
részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. 
 (2) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható az átmeneti segély (ruhaneműre, tartós 
élelmiszerre, tüzelőanyagra, szociális tűzifára, közüzemi díjak átvállalására, tankönyv, 
tanszer, vásárlására, a gyermekintézmények térítési díjainak átvállalására) és a temetési 
segély. 
 

Közgyógyellátás 
 

10. § Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 
személynek, akinek szociális rászorultság szempontjából: 

a) a családban élők esetében a családban figyelembe vehető egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által 
elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  
20  %-át  meghaladja, 

b) egyedül élő személy esetén a jövedelem nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres 
gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 

 
Köztemetés 

 
11. § A polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – 
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem 
lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az 
eltemettetésről nem gondoskodik.  
 

IV.  FEJEZET 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 
12. § (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodás körében az alábbi szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

(2) Az alapszolgáltatási formák közül az 
− étkeztetést saját intézménye útján a Rábacsanak, Hunyadi u. 35. szám 

alatti  konyháról,  
− családsegítést, a házi segítésnyújtást és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást a Beledi Egyesített Szociális Központtal kötött 
társulási megállapodás keretében biztosítja.  
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13. § (1) A szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelmet az 
a) étkezés igénybevétele esetén a polgármesteri hivatalhoz,  
b) családsegítés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetén a Beledi Egyesített Szociális Központhoz kell benyújtani.   
(2) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha az igénylő ennek hiányában 
létfenntartását közvetlenül veszélyeztető élethelyzetbe kerül. Az írásos kérelmet és a 
jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell. 

 
 
 

Étkeztetés 
 

14. § 
 

14. § (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a 
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve 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 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 62. életévét betöltötte. 
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 
korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – 
részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.  
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI törvény alapján 
fogyatékossági támogatásban részesül. 
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes. 
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel 
nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
15. § (1) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a képviselő-testület: 

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

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

(2) A házi segítségnyújtás keretében a képviselő-testület az Szt. 63. § (2) bekezdése szerinti 
ellátásokat nyújtja. 
(3) A házi segítségnyújtást a képviselő-testület a Beledi Egyesített Szociális Központtal kötött 
társulási megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.  
 

Családsegítés 
 

16. § (1) A családsegítés keretében a képviselő-testület segítséget nyújt a működési területén 
élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő 
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személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. 
(2) A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglalt 
szolgáltatásokat nyújtja. 
(3) A családsegítést a képviselő-testület Beledi Egyesített Szociális Központtal kötött társulási 
megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.  

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
17. § 

 
17. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a képviselő-testület az Szt. 65. § 
(2) bekezdésében foglalt ellátásokat nyújtja. 

 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a képviselő-testület a Beledi Egyesített Szociális 
Központtal kötött társulási megállapodás alapján biztosítja.  
 

Térítési díjak 
 
18. § (1) A szociális alapszolgáltatások közül az étkezés és házi segítségnyújtás, 
igénybevétele esetén térítési díjat kell fizetni. 
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díját a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja 
meg. 
(3) Az étkeztetés személyi térítési díja az igénybevevő kérelmére akkor csökkenthető, ha 
annak megfizetése súlyosan veszélyezteti az igénybevevő egyéb létfenntartását (pl. áram-, 
víz-, szennyvízdíj díjának megfizetését, gyógyszerköltségének kifizetését, tüzelő beszerzését). 
(4) 1A térítési díjakat a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
 

V. FEJEZET 
 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 
 

19. § (1) A rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 
9/2007.(XI.9.), 2/2011.(IV.12.), 6/2011.(XI.4.) önkormányzati a rendeletekkel módosított 
6/2007.(VI.8.) önkormányzati rendelet.  
 
 
    Telekesi József                            Funtek János 
     polgármester                                     jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetése 2012. április 27-én megtörtént.  
 
 
                                                                                                             Funtek János 
                                                                                                                     jegyző 

                                                 
1 Módosította az 5/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 1-től. 
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1. melléklet az 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
intézményi térítési díja. 

 
 
 
 
 
 
 Szociális étkeztetés:   350,- Ft+ ÁFA 
 
 
 
 


