
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013.( XII.16.) önkormányzati rendelete  

 
A szociális ellátások rendjéről 

 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ban, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 92.§ (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) helyi alkalmazása érdekében, a szociális 
ellátások rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A rendelet célja 
 

1.§ 
A rendelet célja, hogy a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény helyi 
végrehajtásaként, a helyi sajátosságoknak megfelelően, a város költségvetésének és 
teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza az önkormányzat által biztosított 
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági 
feltételeit, azok érvényesítésének garanciáját. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
2.§ 

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Rétság városban 
élő, és rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező:  

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

(2) A Szt. 7.§ (1) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a Szt. 3.§ (2) és 
(3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

 
 

3. Hatáskörök 
 

3.§ 
 
(1) A Képviselő-testület e rendeletben, a Szt-ben és a Gyvt-ben számára meghatározott 

szociális hatáskörök gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át. 
 
 (2) A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a)   önkormányzati segély 
b)   ápolási díj a Szt. 43./B.§ (1) bekezdése alapján 
c) szociális étkeztetés 
d) házi segítségnyújtás 



e) hajléktalan, illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben lévő személyek 
szociális ellátásának megállapítása 

f) közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a Szt. 50.§ (3) bekezdése alapján 
g) születési támogatás. 

 
4.§ 

 
A Szociális Bizottság az átruházott jogkörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületet soron 
következő ülésén tájékoztatni köteles. 
 
 

4. Eljárási szabályok 
 

5.§ 
(1) A jelen rendeletben meghatározott szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az 

igénylő vagy annak törvényes képviselője kérelmére, vagy hivatalból indulhat. 
 
(2) A kérelmet formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjénél kell 

benyújtani. 
 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele 

azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó 
nyilatkozatot becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat – 
illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. 

 
(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja: 

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 
szerzett jövedelem egyhavi átlaga, 

c) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó 
átlagos jövedelemről, 

d) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat másolatának és az 
utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag alapján 
számított nettó jövedelem, 

e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény, illetve 
átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat 
bemutatása, vagy a folyósító szerv igazolása a teljes havi összegről, az eredeti 
nyugdíjösszesítő bemutatása mellett legalább évente egy alkalommal történő 
becsatolásával, 

f) vállalkozók esetében a NAV igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról 
és személyes nyilatkozat a vállalkozási forma megjelölésével – az előző 3 hónap 
nettó jövedelem átlagáról, 

g) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az 
előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás, 

h) tartásdíj esetében – az utolsó 3 hónap ténylegesen megfizetett  tartásdíj összegének 
átlaga – a  szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról 
szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyító 
erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó három 
havi átvételi elismervénye - , postai feladóvevénye, 

i) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 
tizenkét hónap egy havi átlaga, 



j) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott ösztöndíj 
1/12-ed része. 

(5) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni: 
 a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
 b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási 

tevékenység megszűnt, 
 c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
 
(6) Amennyiben a szociális ellátást igénylő személy és nagykorú – oktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató – családtagja munkanélküli, kérelméhez 
csatolni kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, miszerint munkanélküli 
ellátásban nem részesül és számára megfelelő munkát nem tudnak felajánlani. 

 
(7) Hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adatok 

pótlására. Amennyiben a kérelmező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a 
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi 
CXL. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.  

 
(8) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményei 

megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni. A 
környezettanulmány szükségességéről a hatáskör gyakorlója dönt. 

 
6.§ 

(1) Az önkormányzat által nyújtott rendszeres támogatásokat a kérelem benyújtásától kell 
megállapítani, és a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összegekkel 
esedékes. A nem teljes hónapra járó támogatást az ellátás havi összege harmincad 
részének és az ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani. 

 
(2) A rendszeres támogatásokat utólag kell folyósítani tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 
 

7.§ 
 
A jelen rendelet alapján megállapított rendszeres támogatásokat évente felül kell vizsgálni. 
 

8.§ 
 
(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális juttatások folyósítását meg kell 

szüntetni és a Szt. 17.§-a alapján a visszafizetést el kell rendelni. 
 
(2)  A Szt. 7.§-a alapján az arra rászoruló személynek megállapított önkormányzati segélyt,   

és a Szt. 48.§.-a alapján végzett köztemetés költségét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
és Szolgáltatási Csoportja köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező illetékes  
önkormányzattól. 

 
9.§ 

Az adatfelvétel és adatkezelés során be kell tartani a Szt. 18-24. §-ában foglaltakat, valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény előírásait. 
 
 
 

II. 
PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  



 
                  10.§ 

 
Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt., a Gyvt. és a 
jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint, ápolási díjat, önkormányzati segélyt, 
születési támogatást állapít meg. 

 
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 
11.§ 

A Szt 33.§ (7)bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultság egyéb feltételei a következők:  
(1) Rendezett lakókörnyezet, amely akkor valósul meg, ha a támogatást kérelmező  

a) az ingatlanát rendeltetésének megfelelően használja; tisztán, rendezetten, 
higiénikus állapotban tartja, az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, 

b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gondoskodik a 
zöld növényzet nyírásáról, metszéséről, és a zöldhulladék megfelelő 
elhelyezéséről, 

c) a kertet és az udvart gyomtalanítja, szükség esetén portalanítja, 
d) gondoskodik a háztartási hulladék és a lomtalanításra kerülő tárgyak szelektív 

elhelyezéséről az önkormányzat által biztosított hulladékudvarokban, 
e) gondoskodik a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról.  

 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített feltételek megvalósulását az igazgatási ügyintéző a 

kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen ellenőrzi. 
 
(3) A feltételek hiánya esetén a Hivatal öt napos határidőt jelöl meg, és a feltételeket 

ismételten ellenőrzi. 
 

(4) Eredménytelen felhívás esetén fenti határidőt követően nem állapítható meg 
juttatás, illetőleg azt meg kell szüntetni. 

 
 

6. Rendszeres szociális segély  
 

12.§ 
(1) Az a személy aki a Szt.37.§ b)-d) pontjai alapján, mint nem foglalkoztatott személy 

rendszeres szociális segélyre jogosult, a Szt.37/A.§ szerint köteles együttműködni az 
Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségével (továbbiakban: Kirendeltség). 

 
(2) A Kirendeltséggel megkötött együttműködési megállapodás alapján az együttműködés 

kiterjed: 
a) a munkanélküliként/álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre, 
b) a  beilleszkedését segítő programban való részvételre vonatkozó megállapodás 

megkötésére, 
c) a beilleszkedést segítő személyre szabott programban foglaltak teljesítésére. 

 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül a (2) bekezdésben foglaltak 

nem teljesítése 
 
(4) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a nem 

foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő személy: 
a) a beilleszkedését segítő, személyre szabott programban foglaltakat nem teljesíti, 



b) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, 
c) az önkormányzat által szervezett foglakoztatást a munkáltató rendkívüli 

felmondással szüntette meg. 
 
(5) A jelen rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak a rendszeres szociális segélyezés 

egyéb feltételeiként alkalmazandóak. 
 

7. Ápolási díj 
 

13.§  
 
(1) Méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg a Szt. 43/B.§-a alapján annak a 

hozzátartozónak, aki egészségi és mentális állapota alapján alkalmas a 18.életévét 
betöltött tartós beteg hozzátartozója ápolására, és azt végzi, amennyiben családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 110 %-át, egyedülálló esetén annak 160 %-át. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az éves központi 

költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításánál, folyósításánál, megszüntetésénél 

értelemszerűen alkalmazni kell a Szt. 42.§, 43.§ és 44.§ rendelkezéseit. 
 

 
III.  

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 
 

8. Létfenntartási önkormányzati segély 
 

14.§ 
(1) Létfenntartási önkormányzati segélyben részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 
(2) Létfenntartási önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki: 

a) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik, 
b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti, 
c) elemi kár, baleset, vagy bűncselekmény sértettje, és anyagi segítségre szorul, 
d) közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja, 
e) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többletkiadások 

merülnek  fel, melyet önhibáján kívül teljesíteni képtelen, 
f) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. 

(3) Létfenntartási önkormányzati segély a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg: 

  a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,  
  b) egyedülálló illetve gyermekét(gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
 (4) A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, elemi kár és baleset esetén 

a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet. 
 
 

15.§ 
(1)   A létfenntartási önkormányzati segély összege évente nem haladhatja meg: 

a) kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok esetén gyermekenként a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 



 
b) egyéb esetekben, családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 
 

(2) A Szociális Bizottság elemi kár vagy baleset esetén az (1) bekezdésben meghatározott 
segély összegétől eltérhet.   

 
16.§ 

(1) Létfenntartási önkormányzati segély egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is 
megállapítható. Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási önkormányzati 
segély negyed és félévre szólhat és havonta fizetendő. 

(2) Létfenntartási önkormányzati segély készpénzben, vagy más módon is nyújtható 
(élelmiszer, közműhátralék stb.)  

 
 

9. Önkormányzati temetési segély 
 

17.§ 
(1) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy 

arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési 
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, önkormányzati 
temetési segélyt igényelhet. 

 
(2) Önkormányzati temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének négyszeresét. 

 
 (3) Önkormányzati temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetési költségekről 

kiállított számlák eredeti példányát. A temetési számlákat a kérelmezőnek vissza kell 
adni, melyre rá kell vezetni a megállapított segély összegét. 

 
(4) Nem jogosult temetési segélyre az, aki hozzátartozóját köztemetéssel vagy szociális 

temetéssel temeti el. Nem jogosult önkormányzati temetési segélyre továbbá az a 
hozzátartozó, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban 
részesül.  

 
 (5) Az önkormányzati temetési segély összege 25.000 Ft  
 
 

10. Gyermeknevelési önkormányzati segély 
 

18.§ 
(1) Gyermeknevelési önkormányzati segély állapítható meg a gyermek részére, ha a 

gyermeket gondozó család időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 
(2) Gyermeknevelési önkormányzati segélyben részesíthető az a gyermek: 

a) akinek a megélhetését a betegsége miatt szükséges eseti gyógyszerköltség 
megfizetése veszélyezteti, 

b) aki a beiskolázás többletköltségeit megfizetni nem tudja, 
c) aki egyéb, külön méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. 

 
 



(3) Gyermeknevelési önkormányzati segély a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg: 

a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-
át 

b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 180 %-át. 

 
(4) Gyermeknevelési önkormányzati segély esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között 

állapítható meg. Különös méltánylást érdemlő esetben gyermeknevelési önkormányzati 
segélyként maximum 10.000 Ft adható. 

 
(5) Gyermeknevelési önkormányzati segély készpénzben, vagy más módon – tanszer, 

tankönyv, gyógyszer megvásárlásával stb. – is nyújtható. 
 
(6) A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, baleset és elemi kár esetén 

a (3) és  (4) bekezdésben meghatározott jövedelem – és összeghatártól eltérhet. 
 

11. Születési támogatás 
 

19.§ 
(1) Születési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, aki rétsági állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint szülője vagy gondviselője – a jelen 
rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – legalább egy éve életvitelszerűen 
Rétságon lakik, és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.        

(2) A születési támogatás összege 15.000 Ft. 
(3) A támogatást kérelemre, az édesanya részére kell megállapítani. .A kérelemhez 

csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a gyermek és a 
szülő lakcímkártyájának másolatát. 

(4) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a 
támogatást kifizetni. 

 
IV. 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 
 

20.§ 
 

(1) Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális 
ellátásként nyújtható a lakásfenntartási támogatás, és az önkormányzati segély. 

 
(2) Természetbeni ellátások különösen az élelmiszer, tankönyv, tüzelősegély, gyógyszer, 

közüzemi díjak illetve gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése. 
 
 
 
     

12. Köztemetés 
 

21.§ 
(1) Ha az eltemettetésre köteles személyt a polgármester a köztemetés megtérítésére 

kötelezi – kérelemre – részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követő 
második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell befizetni. 

 



  (2) Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni - jövedelmi 
viszonyai és egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével kell meghatározni. 

 
  (3) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett két havi törlesztő részlet megfizetését 

elmulasztja, a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásáról intézkedni 
kell. 

 
 

13. Közgyógyellátás 
 

22.§ 
(1) Méltányossági alapon közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, 

akinek családjában az 1 főre jutó  havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetén 210 %-át,  ha  a havi 
rendszeres gyógyító  ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj  mindenkori  
legkisebb összegének 25 %-át meghaladja, és nem jogosult a Szt. 51.§ (1) és (2) 
bekezdés szerinti ellátásra. 

(2) A közgyógyellátás (1) bekezdés szerinti megállapításánál  a Szt. 50/A. § és 51.§ 
rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. 

 
14. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
23.§ 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat: 
a) óvodás gyermekek napközbeni ellátását,  
b) gyermekjóléti szolgáltatást, 
c) a szociálisan rászorulók részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást 

biztosít. 
 
 

15. Gyermekjóléti szolgálat 
 

24.§ 
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997.évi XXXI. törvény 39 - 40. §-ában meghatározott 

feladatainak ellátását a Képviselő-testület – a társult önkormányzatok által létrehozott - 
Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal 
biztosítja. 

 
 (2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, 

együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a  védőnőkkel. 
 

16. Gyermekétkeztetés 
 

25.§ 
(1) A gyermekétkeztetés megszervezéséről az önkormányzat a rendelkezésre álló konyhai 

kapacitás felhasználásával gondoskodik. 
 

(2) A gyermekétkeztetésért a szülő (gyám, gondviselő) külön önkormányzati rendeletben 
meghatározott térítési díjat köteles az intézmény részére havonta megfizetni. 

 
17. Szociális étkeztetés 

 
26.§ 



(1) Az önkormányzat étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a 
napi egyszeri meleg étkezést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 
(2) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, egészségi 

állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy 
hajléktalansága miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon 
gondoskodni. 

 
18. Házi segítségnyújtás 

 
27.§ 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak 
szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből 
nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.  

 
(2) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat által foglalkoztatott gondozó látja el. 

 
(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz, jövedelemigazolás 

és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani. 
 

(4) A szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra jogosult személyek térítési díját az 
önkormányzat külön rendelete szabályozza. 

 
 

V. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

28.§ 
 (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és a Gyvt. valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 
   
 (2) E rendelet 2014. január 1. napon lép hatályba. 
 
 (3)E rendelet hatályba lépésével a szociális ellátások rendjéről szóló 2/2010.(I.29.) ,és az 

ezt módosító 4/2011. (II.28.), 17/2011. (IX.30.) és a 4/2012. (II.17.) önkormányzati 
rendeletek hatályukat vesztik.  

 
 
……………………………….                                  ……………………………………….. 
        Mezőfi Zoltán                                                                         Dr. Varga Tibor 
         polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet 2013. december 16. napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                                                           Dr. Varga Tibor 
                                                                                                   jegyző 



 


