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Jászboldogháza Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól 

 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 25.§ (3) bekezdés b, pontja, 26. §, 38.§ (9) bekezdésében, 43/B. § (1) 
bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 50. § (3) 
bekezdésében és a 132. § (4) b, és c, pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. Törvény 23. § f, pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a személyre, aki Jászboldogháza község 
közigazgatási területén él és az Szt. hatálya alá tartozik. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 
2. § A rendelet alkalmazása során az Szt.-ben meghatározott fogalmakat kell 
alkalmazni. 

 
3. Eljárási rendelkezések 

 
3. § (1) A szociális igazgatási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Az ellátások iránti kérelmet Jászboldogháza Polgármesteri Hivatalába kell 
benyújtani írásban vagy szóban. 
(3) A rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, tárgyhó 5. napjáig kell átutalni 
vagy a házipénztárból kifizetni. 
(4) Az ellátásokra biztosított költségvetési keret felhasználásáról minden negyedévet 
követő hó 5. napjáig a gazdálkodási ügyintéző kimutatást készít a polgármester és a 
Szociális és Egészségügyi  Bizottság elnökének a részére. 
(5) Az ellátások és támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén 
az Szt. szerint kell eljárni. 
(6)Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a 
felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletben kell meghatározni. 
 

4. Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 

4. § A jogosult részére szociális rászorultság esetén jövedelme kiegészítésére, 
pótlására a települési önkormányzat képviselő-testülete az alábbi pénzbeli szociális 
ellátásokat állapíthat meg: 

a) Lakásfenntartási támogatást, 
b) Ápolási díj, 
c) Átmeneti segély, 
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d) Temetési segély, 
e) Háztartási hulladékártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjtámogatást (a 

továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 
 

5. Normatív lakásfenntartási támogatás 
 

5.§ A polgármester – átruházott hatáskörben – lakásfenntartási támogatást nyújt, az 
Szt.-ben meghatározottak szerinti jogosultaknak. 
 

4. Helyi lakásfenntartási támogatás 
 
6. § A polgármester helyi lakásfenntartási támogatást – átruházott hatáskörben – 
önálló ellátásként állapíthat meg, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre 
számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át. 
7. § A helyi lakásfenntartási  támogatás szempontjából figyelembe vehető költségek:  

a) a lakbértámogatással csökkentett lakbér, de legfeljebb 5000.-Ft/lakás, 
b) albérleti díj, a lakáscélú hitelintézeti kölcsön törlesztő részlete, de 

legfeljebb 10000,- Ft, 
c) a villanyáram fogyasztás tényleges költsége, de legfeljebb 5000,- Ft/ hó, 
d) a vízfogyasztás és a csatornahasználat tényleges költsége, de legfeljebb 

3500,- Ft/hó,  
      a fűtés, gázfogyasztás tényleges költsége, de legfeljebb 8000,- Ft/hó, 
e) illetve 100,-Ft/hó/m2  az egyedi fűtésű lakások esetén, 
f) a szemétszállítás tényleges költsége, vagy a szemétszállítás költségeinek 

az önkormányzati hozzájárulással csökkentett összege, 
g) a kéményseprés díjának tényleges összege, 
h) a társasházi közös költség, de legfeljebb 50Ft/m2/hó. 

8. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor 
benyújtható a Polgármesteri Hivatalban. 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: 

a) a lakbér, illetve az albérleti díj igazolására a lakásbérleti, illetve az 
albérleti szerződést, 

b) a lakáscélú hitelintézeti kölcsön törlesztő részletének igazolására a 
pénzintézet igazolását, 

c) a közüzemi díjak igazolására a közüzemi szolgáltatást végző szervek 
által kiállított számlákat vagy igazolást 

d) a szilárd tüzelőanyaggal fűtött lakások esetén a fűtés költségeit igazoló 
számlákat, 

e) az igénylő büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát az általa 
használt ingatlan alapterületéről. 

(3) Amennyiben a szilárd tüzelőanyaggal fűtő család a kiadásokat számlával nem 
tudja igazolni, úgy a 8. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségeket kell 
figyelembe venni. 
9. § A legkisebb megállapítható támogatás összege 2500,- Ft/hó, de lakásonként a 
havi 5000,- Ft-ot nem haladhatja meg. 
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5. Ápolási díj 
 

10. § (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – ápolási 
díjat állapíthat (méltányossági ápolási díj) meg annak a hozzátartozónak, aki 18. 
életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.  
(2) A jogosultság megállapításához az egy főre eső havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150 %-ánál 
magasabb nem lehet. 
(3) A méltányossági ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-a. 
 

6. Átmeneti segély 
 

11. § A polgármester – átruházott hatáskörben - átmeneti segélyben részesíti azt, aki 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 
12. § A Szociális és Egészségügyi bizottság – átruházott hatáskörben – átmeneti 
segélyben részesíti azt, aki tartósan létfenntartási gondokkal küzd.  
13. § Az átmeneti segély összege egy alkalommal az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-ig terjedhet. 
14. § A polgármester és a Szociális és Egészségügyi Bizottság által felhasználható 
segélykeret összegét az éves költségvetési rendeletben kell meghatározni. 
15. § (1) Átmeneti segélyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, akinek a havi 
jövedelme: 

a) Egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 
%-át nem haladja meg, 

b) Családban élők esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét. 

(2) Kivételesen indokolt esetben átmeneti segélyben kell részesíteni, az 
alkalmanként jelentkező- igazolással vagy számlával – igazolt többletkiadások 
(közüzemi díjak, gyógyászati segédeszköz vásárlás, tartós betegség stb.) miatt 
anyagi segítségre szoruló egyedül élő igénylő, ha a jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
(3) Tartósan nehéz anyagi helyzetben lévő személy részére – amennyiben a család 
rendszeres szociális vagy egyéb ellátásban nem részesül – az átmeneti segély 
legfeljebb 6 hónapra előre ütemezetten, havi rendszerességgel is megállapítható.  Az 
ilyen módon kiutalt segély teljes összege sem haladhatja meg öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
(4) A segély megállapításakor a kérelmező és a családja egységes elbírálás alá esik, 
egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás. 
(5) Rendkívüli esemény (pl. elemi kár, súlyos betegség) bekövetkezésekor, annak 
enyhítésére egy alkalommal lehet átmeneti segélyt nyújtani, melynek mértéke  
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa. 
(6) Rendkívüli esemény miatt benyújtott kérelmet soron kívül el kell bírálni és a 
megállapított segélyt haladéktalanul folyósítani kell. 
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7. Háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és 
szállítási díjhoz hozzájárulás 

 
16. § (1) A polgármester szilárd háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és 
szállítási díjához (a továbbiakban: szolgáltatási díj) a mindenkori érvényes 
szolgáltatási díj 40 %-ának megfelelő összegű támogatásban részesíti azt az 
egyedül élőt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 
(2) A támogatásra való jogosultságot a Polgármesteri Hivatalban történt bejelentést 
követő negyedévtől kell megállapítani.  
(3) Nem állapítható meg támogatás annak a személynek vagy háztartásnak, akinek 
illetve ahol az előző évekről szolgáltatási díj hátraléka van.  
(4) A megállapított támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a 
Szolgáltató számlájára utalja a nyilvántartása alapján. 
 

8. Temetési segély 
 

17. § (1) A polgármester – átruházott hatáskörben – temetési segélyt állapíthat meg 
az Szt-ben meghatározott személyeknek. 
(2) Temetési segélyre az jogosult, akinek családjában az egy főre eső jutó jövedelem 
nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő 
esetén annak 150 %-át. 
18. § A következő évre vonatkozó helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert 
költségét évente a költségvetési koncepció elkészítése során a Képviselő-testület 
határozza meg. 
19. § (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a 
segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát. Kivételes esetben a 
számlamásolat is elfogadható. 
(2) A kérelemhez mellékelt számlára a segélyt megállapító határozat számát és a 
segély összegét rá kell vezetni. 
20. § A temetési segély mértéke a családban az egy főre jutó jövedelem összegét 
figyelembe véve a következő: 

a) Ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege alatt van, akkor a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 
a 20 %-a. 

b) Ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege és annak másfélszerese között van, akkor a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költségének 15 %-a, 

azzal a kikötéssel, hogy a temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben 
szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.  
 

9. Természetben nyújtott szociális ellátás 
Közgyógyellátás 

 
21. § Az Szt-ben meghatározottakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a személy, 
akinek: 

a) Az egy főre jutó havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-ánál, egyedül élő esetén annak 200 %-ánál a 
jövedelme nem több és 
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b) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át nem haladja meg. 

 
10. Aktív korúak ellátására vonatkozó szabályok 

 
22. § (1) Az egészségkárosodottnak nem minősülő rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy (a továbbiakban: segélyezett) a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Jászsági Többcélú Társulás 
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatával (a továbbiakban: családsegítő). 
(2) A segélyezett a családsegítő irányába fennálló együttműködési kötelezettségét az 
Szt-ben felsoroltak betartásával teljesíti. 
(3) Az együttműködési kötelezettség részeként fennálló a segélyezett beilleszkedését 
segítő programokon köteles részt venni, amelyek az alábbiak: 

a) Kapcsolattartás a családsegítővel. 
b) Egyéni képességet fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozásokon, 

tanácsadásokon való részvétel. 
c) Munkavégzésre történő felkészítő programokon való részvétel. 

23. § (1) A rendszeres szociális segély megállapításáról és az együttműködési 
kötelezettségről a határozat egy példányának megküldésével kell értesíteni a 
családsegítőt. 
(2) A segélyezett az együttműködésre kijelölt szervvel a rendszeres szociális segélyt 
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 15 napon belül 
felveszi a kapcsolatot.  
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése esetén a 
családsegítő 5 munkanapon belül, írásban köteles azt jelezni a jegyző felé. 
24. § Együttműködési kötelezettségét megszegi az a segélyezett, aki: 

a) Az együttműködésre kijelölt szervvel határidőben, felhívás ellenére nem veszi 
fel a kapcsolatot és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja. 

b) A beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, a program 
végrehajtása érdekében vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt 
visszautasítja. 

c) Legalább három havonta nem keresi fel a családsegítőt.   
 

11. A rendszeres szociális segélyre való jogosultság egyéb feltételei 
 
25. § (1) Az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározottakon túl szociális segélyt állapít meg a várandós nőknek. 
(2) A várandóságot a kérelmező a terhes-gondozási kiskönyvének a másolatával 
köteles igazolni. 
 

12. Záró rendelkezések 
 
26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
27. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2010. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet és az azt módosító 8/2011. (VIII.22.) önkormányzati rendelet. 
 
 

Szűcs Lajos      dr. Fehérváry Mária 
polgármester      jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 
A Jász-nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi 
észrevétel miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. 
A rendelet bevezető részében nem került megjelölésre a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. § f, pontjában rögzített felhatalmazás, valamint 
indokolatlanul került megjelölésre az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése. 
Indokolatlanul került megjelölésre a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. § 
(4) bekezdése, mivel a rendelet nem tartalmaz szabályozást a köztemetésre 
vonatkozóan.  
A rendeletben feltételes módban szerepeltek az alábbi kifejezések: „részesítheti”, 
„részesíthető”. Az önkormányzatnak azonban jogszabályi kötelessége az átmeneti 
segély nyújtása a jogosultsági feltételek fennállása esetén.  
Az Önkormányzat az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át meghaladó 
összeget jogosultsági feltételként nem írhat elő a közgyógyellátást illetően. 
Az Önkormányzatnak törvényi felhatalmazása van arra, hogy az aktív korúak 
ellátására jogosultak közül rendszeres szociális segélyt állapítson meg a törvényben 
meghatározott személyeken kívüliekre is. Ehhez a rendeletben családi körülményre, 
egészségi állapotra vagy mentális állapotra vonatkozó feltételt kell megállapítani. A 
rendeletben a várandós nő került meghatározásra. A várandóságot a terhes-
gondozási kiskönyv másolatával kell igazolni. 

 
 
A rendelet 2011. november 28-án került kihirdetésre. 
 

dr. Fehérváry Mária 
jegyző 


