
Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2009.(III. 14.) 
rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról 
 
 

 
 
 
 
 
Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Európai Unió közösségi 
jogával összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján 
megalkotja az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló egységes rendeletét. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

A rendelet hatálya 
 
1. § (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a 
Magyarországon élı 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra, és letelepedettekre 
c) a hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az 
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı 
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. 
(3) A rendelet hatálya kiterjed 
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában 
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, valamint 
b) a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra 
és családtagjaikra történı alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 
2. § (1) Ahol e rendelet Szociális Bizottságot említ, ott Fábiánsebestyén Község 
Önkormányzatának és szerveinek Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott azon 
bizottságot kell érteni, amely a népjóléti és szociális ellátással kapcsolatos hatáskörrel 
rendelkezik. 
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(2) Ahol és amennyiben e rendelet lehetıvé teszi, a rendelet szabályaitól méltányosságból, 
különösen indokolt esetben el lehet térni, ha e nélkül a kérelem elutasítása a kérelmezı vagy 
családtagja életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné. 
 

 
 

II. SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, ELJÁRÁ SI 
RENDELKEZÉSEK 

 
 
3. § (1)  A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem Fábiánsebestyén Község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában terjeszthetı elı. A kérelem személyesen 
történı elıterjesztésekor a kérelmet benyújtó köteles személyazonossági igazolványát 
felmutatni személyazonosságának és lakcímének ellenırzése céljából. A kérelem elektronikus 
úton nem terjeszthetı elı. 
(2) Anyagi és természetbeni ellátások iránt kérelmet terjeszthet elı az is, aki más személy 
létfenntartását veszélyeztetı körülményérıl tudomást szerez. 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezıt kötelezni kell saját maga 
és családja jövedelmi viszonyairól hivatalos igazolás benyújtására.  
(4) A jogosultság megállapításakor 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl (a 
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelızı hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát 
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 
(5) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama alapján kell 
kiszámítani. 
(6) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt. 
c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: 
közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét 
meghaladó részét. 
(7) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha a vállalkozói engedélyt, 
illetve az ıstermelıi igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetıleg a társas vállalkozást 
törölték a cégjegyzékbıl. 
(8) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzıje hivatalos tudomása vagy környezettanulmány 
lefolytatása alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel az (3) bekezdés szerinti 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, 
illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek 
figyelembevételével vélelmezhetı. 
(9) A kérelem előterjesztése során a támogatás megállapításához szükséges hivatalos nettó 

jövedelmet tartalmazó nyilatkozatot, a rendszeres szociális segély megállapítása iránti 
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kérelemhez hivatalos nettó jövedelmet tartalmazó nyilatkozatot és a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben felsoroltak szerinti iratokat 

kell mellékelni. 

(10) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmezı életkörülményeire tekintettel az (9) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja 
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban 
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı 
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı. 
(11) Jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresést 
intézhet a Csongrád Megyei APEH-hoz a támogatást igénylı személy jövedelemadó 
alapjának közlése végett, a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásait igénybe veszi. 
4. § (1) A körülmények tisztázása során az igénylı a Polgármesteri Hivatallal köteles 
együttmőködni. 
(2) Határozathozatal elıtt a kérelmezı szociális helyzetérıl és a kérelmében elıadott adatok 
valóságának ellenırzésére környezettanulmány készíthetı. El kell tekinteni a 
környezettanulmány készítésétıl, ha   
a) más eljárásból rendelkezésre áll olyan hat hónapnál nem régebbi környezettanulmány, 
amely az új kérelemben elıadott körülményekre és adatokra is kiterjed,  
b) a kérelmezı hajléktalan, vagy 
c) a környezettanulmány elkészítésével járó késedelem miatt a kérelmezı jelentıs 
nélkülözésnek lenne kitéve, illetve a támogatás kiutalása egyéb okból nem tőr késedelmet.  
5. § (1) A szociális ellátások megállapítását, módosítását, megszüntetését határozatban kell 
rögzíteni. A határozatban a 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl rendelkezni 
kell, hogy a szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. 
(2) A Polgármesteri Hivatal indokolt esetben az anyagi és természetbeni ellátás felhasználását 
elszámoltatással, a segélyezést követı ellenırzéssel is felülvizsgálhatja. 
(3) A rendelet megsértése esetén az Szt. 17. §-ban meghatározott feltételek szerint az anyagi 
és természetbeni szociális ellátást meg kell szüntetni és a támogatottat kötelezni kell a 
jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett anyagi és természetbeni ellátás ellenértékének 
visszafizetésére. Ha szociális ellátás megtérítését rendelik el, a megtérítés összegét, illetve 
pénzegyenértékét, és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a 
szociális ellátáshoz kapcsolódó hatáskör gyakorlója. 
(4) Rosszhiszemőnek kell tekinteni azt a jogosulatlanul támogatottat, aki tudja, vagy kellı 
körültekintés tanúsítása mellett tudnia kellene, hogy a számára megállapított és folyósított 
támogatás felvételére nem jogosult. A hatályos jogszabályok ismeretének hiányára senki sem 
hivatkozhat a rosszhiszemőség megállapításának elkerülése érdekében. 
(5) Nem tekinthetı rosszhiszemőnek az a jogosulatlanul támogatott, akinek a jogosultságát 
befolyásoló jelentıs változás csak késıbb jut tudomására vagy birtokába, és a változás tényét, 
mihelyt arról tudomást szerzett, haladéktalanul bejelenti.  
(6) A jogosulatlanul illetve jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett támogatás 
részletekben történı visszafizetésére a hatáskör gyakorlója adhat engedélyt. 
6. § (1) A jegyzı az anyagi és természetbeni juttatásokról  az Szt. 18. § - 24. §-a szerint 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az Szt-ben elıírtakat. 
(2) Az átruházott hatáskörben hozott határozat ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül 
benyújtott fellebbezés elbírálása Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselı-
testületének hatáskörébe tartozik, amennyiben az elsıfokú hatáskör gyakorlója a 
fellebbezésben foglaltak ellenére is fenntartja határozatát.  
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(3) A tárgyhónapra esedékes segélyek teljes összegét a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig 
kell - utólag - folyósítani. A folyósítás a Polgármesteri Hivatal pénztáránál történik, írásbeli 
bejelentés esetén a folyósítás bankszámlára történı utalással is teljesíthetı  
7. § (1) A képviselı-testület hatásköreit a (2) és (3) bekezdése szerint a Szociális Bizottságra 
és a polgármesterre átruházza. 
(2) A Szociális Bizottság hatáskörei: méltányossági ápolási díj (Szt. 43/B. §-a szerinti), 
átmeneti segélyezés, lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bekezdése szerinti). 
(3) A polgármester hatáskörei: temetési segély, köztemetés. 
(4) A térítési díjak megállapítása, közlése, módosítása az intézményvezetık feladata. 
 

III. ÉRTELMEZ İ RENDELKEZÉSEK 
 
8. § (1) E rendelet alkalmazásában: 
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy 
külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 
ab) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı 
adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı 
összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minısül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési 
díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, a szépkorúak jubileumi juttatása; 
5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 
amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı 
legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 
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b) vagyon: ha az Szt. másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá 
vagyoni értékő jog, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 
érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott 
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő; 
c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége; 
d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, 
felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek, 
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelızıen is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa; 
e) egyedülélı: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezı személyek közössége; 
g) szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. §-ban 
meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
a szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelıen 
alkalmazni; 
h) szociális intézmény: az Sztv-ben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó 
szervezet; 
i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási 
díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a 
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi, 
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi 
nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élı, illetve tartósan 
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy 
özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti 
nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres 
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a 
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a 
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék, valamint 
a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet 
alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 
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j) keresıtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel 
járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, 
ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezı legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, 
valamint mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból 
származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem 
kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minısül ellenértéknek a fogadó szervezet 
által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 
k) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetıleg a 62. 
életévet be nem töltött személy; 
l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
kivéve, ha élettársa van; 
m) fenntartó: 
ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. 
§-a szerinti intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a 
települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban 
együtt: állami fenntartó), 
mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: Ltv.) szerinti, magyarországi székhelyő egyház, az egyházaknak az Ltv. 14. 
§-a szerinti magyarországi székhelyő szövetsége, illetve az Ltv. 13. §-ának (2)-(3) bekezdése 
szerinti magyarországi székhelyő egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó); 
nem minısül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú szervezetként 
jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak alapszabályban jogi 
személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi 
személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és a közhasznú társaság, 
mc) a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkezı természetes személy, 
md) a magyarországi székhelyő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - az 
ma)-mb) alpontokban foglaltak kivételével, 
me) az a jogi személyiséggel rendelkezı gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti 
tevékenységének fı helye az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más 
tagállamban van [az mc)-me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami 
fenntartó], 
ha az Sztv-ben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, 
illetve szociális intézményt létesít és mőködtet; 
n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı 
arányszáma, ahol 
na) az elsı nagykorú családtag arányszáma 1,0 
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelı szülı arányszáma 0,2-vel növekszik; 
nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; 
nc) az elsı és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; 
nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; 
ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket az nc)-nd) 
alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni; 
nf) az na)-nb) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági 
támogatásban részesül. 
(2) Ahol az Szt. jövedelmet említ, a nevelési ellátást, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott 
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt 
folyósítják. 
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IV. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGG İ  
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 
9. § (1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén - a szociális 
alapellátás keretében - a jogosult számára pénzbeli ellátásként, lakásfenntartási támogatást, 
ápolási díjat, átmeneti segélyt, temetési segélyt állapít meg a többször módosított 1993. évi 
III. törvényben - a továbbiakban Szt. -, valamint jelen önkormányzati rendeletében 
meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függı 
pénzbeli ellátások). 
(2) Jelen rendelet eltérı rendelkezése hiányában a rendszeres pénzbeli ellátásokat a kérelem 
benyújtásának napjától idıarányosan kell megállapítani és folyósítani a jogosultság 
megszőnésének napjáig. 
 

Idıskorúak Járadéka 
 
10. § (1) Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı 
idıskorú személyek részére nyújtott támogatás, melynek megállapítása az Szt. 32/B. § - 32/E. 
§ szerint történik. 
 

Rendszeres szociális segély 
 
11. §  (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként együttmőködésre köteles, amelynek keretében 
a) együttmőködik az állami foglalkoztatási szervvel (Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ Szentesi Kirendeltsége) 
b) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal) és Fábiánsebestyén Gondozási Központjával, mint a települési 
önkormányzat által együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és 
c) a beilleszkedését segítı programról írásban megállapodik az Fábiánsebestyén Gondozási 
Központjával, mint együttmőködésre kijelölt szervvel, továbbá 
d) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. 
(2) A nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély megállapításának, 
folyósításának feltételeként Fábiánsebestyén Gondozási Központtal együttmőködni köteles. 
Azok a nem foglalkoztatott személyek, akiknek a foglalkoztatási esélyei a munkaerıpiaci 
szervezet segítségével javíthatók, az állami foglakoztatási szervvel (a továbbiakban: 
foglalkoztatási szerv) is kötelesek együttmőködni. 
(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy házastársa vagy élettársa a 
rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottakra irányadó jogosultsági feltételeinek - ide 
nem értve az Szt. 37/A. § (3) bekezdésének c)-d) pontja szerinti megelızı együttmőködés 
idıtartamára vonatkozó rendelkezéseket - megfelel, az együttmőködésre a 11. § (1) 
bekezdésében kijelölt szervvel maga is együttmőködhet. Ebben az esetben az együttmőködés 
az Szt. 37/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vételre, valamint a (3) bekezdés 
d) pontjában foglaltakra terjed ki. 
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal által szervezett beilleszkedést segítı program a rendszeres 
szociális segélyben részesülı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva 
a következıkre terjed ki: 
a) kapcsolattartásra,  
b) a felajánlott és számára – az Szt. 37/H. § (6) bekezdése szerint - megfelelı munkalehetıség 
elfogadására, 
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c) akiknek a foglalkoztatási esélyei a munkaerıpiaci szervezet segítségével javíthatók, a 
foglalkoztatási szervvel történı nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a 
foglalkoztatási szervvel való együttmőködésre. 
(2) A 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás az Szt. 18. §-ban foglaltakon túl a 
nem foglalkoztatott személy iskolai végzettségét és szakképzettségét tartalmazza. 
13. § A 11. § (1) bekezdésben elıírt együttmőködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott 
személy 
a) a Fábiánsebestyén Gondozási Központ családsegítést végzı családgondozójánál 
nyilvántartásba veteti magát, az intézménnyel kapcsolatot tart, amely keretében háromhavonta 
egyszer az intézmény vezetıje által meghatározott idıpontban és helyen megjelenik; 
b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttmőködik;  
c) a kérelmezı a számára meghatározott, a munkaügyi központ, vagy a Fábiánsebestyén 
Gondozási Központ által szervezett programokban vesz részt, 
d) a meghatározott szolgáltatásokat igénybe veszi, 
e) a települési önkormányzat, illetıleg a foglalkoztatási szerv kirendeltsége által felajánlott és 
számára megfelelı munkalehetıséget elfogadja, 
f) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége által elıírt 
együttmőködési kötelezettségét teljesíti. 
14. § A nem foglalkoztatott személy részére rendszeres szociális segélyt megállapító 
határozatban jelen rendelet 11. § (1)-(2) bekezdés és 13. § szerinti együttmőködési 
kötelezettségrıl rendelkezni kell. 
15. §  (1) A nem foglalkoztatott együttmőködési kötelezettségét súlyosan megszegi, ha  
a) a Polgármesteri Hivatallal nem veteti nyilvántartásba magát, az intézmény vezetıje által 
meghatározott idıpontban és helyen nem jelenik meg; 
b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem mőködik együtt;  
c) a kérelmezı a számára meghatározott, a munkaügyi központ, vagy a Polgármesteri Hivatal 
által szervezett programokban nem vesz részt, 
e) a települési önkormányzat, illetıleg a foglalkoztatási szerv kirendeltsége által felajánlott és 
számára megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el, 
f) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége által elıírt 
együttmőködési kötelezettségét megszegi. 
(2) A nem foglalkoztatott együttmőködési kötelezettségét megszegi, ha a számára rendszeres 
szociális segélyt megállapító határozatban meghatározott szolgáltatásokat nem veszi igénybe. 
16. § (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának 
idıtartama alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 
75%-os mértékben kell folyósítani. 
(2) az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt megszegése 
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés alkalmazása során az 
együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének az az eset minısül, ha a segélyben 
részesülı személy a felajánlott és megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el, vagy ha a 
közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 
17. § (1) Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. 38. § - 39. §-
ában meghatározott szabályok szerint.  
18. § (1) A települési önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást annak a személynek 
nyújthat, akinek a háztartásában együtt élı személyek a településen elismert minimális 
lakásnagyságot és minıséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiségben élnek. 
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(2) A településen elismert minimális lakásnagyság 40 m2 
(3) A támogatás komfort nélküli vagy félkomfortos lakás esetén adható. 

(4) Támogatásban részesülhet az az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével 
lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fıre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 
30%-át meghaladja.  
(5) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletét, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, 
a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a 
tüzelıanyag költségeit kell érteni. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti költségek igazolásához a megelızı hat hónap közüzemi számlák 
másolatát kell a kérelemhez mellékelni. 
19. § A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a lakás használatának jogcímét hitelt 
érdemlıen bizonyító okirattal egész évben folyamatosan lehet benyújtani. 
20. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 
és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
(3) A támogatás összege - figyelembe véve az egyéb pénzbeli ellátásokat is - hozzájárul a 
lakhatás feltételeinek a megırzéséhez. A támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft. 
 

Ápolási díj 
                           
21. § (1) Az ápolási díj – az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – kerül 
megállapításra az Szt. 41. § rendelkezései szerint. 
(2) A Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Szt. 43/B. § (1) 
bekezdésében adott rendeletalkotási felhatalmazás alapján ápolási díjat állapít meg annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, 
és az egy fıre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át, egyedülélı esetén annak 150 %-át. 
(3) Az ápolási díj havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 %-a. 
(4) Nem részesülhet ápolási díjban, aki az ápolttal eltartási, életjáradéki vagy öröklési 
szerzıdést kötött. 
(4) Az ápolási kötelezettség teljesítését a Fábiánsebestyén Gondozási Központ házigondozói 
bejelentés esetén ellenırzik.  
(5) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni. 
 

    Átmeneti segély 
 
22. § (1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Szociális Bizottsága az önhibáján kívül  
a) létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli helyzetbe került, vagy 
b) idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı 
személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában létfenntartást veszélyeztetı helyzetnek kell 
tekinteni, 
a) ha a kérelmezı tulajdonában levı, általa és családja által használt lakás és/vagy annak 
berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás következtében részben vagy egészben 
használhatatlanná váltak vagy a használhatatlanná válásuk veszélye közvetlenül fenyeget, 
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b) ha a kérelmezı tulajdonában levı, általa és családja által használt lakás berendezési-
felszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmezı és családja életét, testi épségét vagy 
egészségét, illetıleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti, 
c) ha a kérelmezı egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés 
meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmezı önerıbıl nem képes fedezni, 
d) ha a kérelmezı az általa nevelt kiskorú gyermek tanulmányai folytatásához szükséges 
kiadásokat önhibáján kívül nem tudja fedezni,  
f) ha a - lakásfenntartási támogatásra nem jogosult - kérelmezı főtési idényben (október 15 - 
április 15-ig) lakása főtését nem képes biztosítani és ez az állapot a kérelmezı és családja 
életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, 
g) közgyógyellátási igazolványra be nem szerezhetı gyógyszer megvásárlását nem képes 
önerıbıl fedezni, 
feltéve minden esetben, hogy a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem nem éri el 
az átmeneti segélyre való jogosultságot kizáró összeghatárt [(7) bekezdés].  
(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elemi csapásnak kell tekinteni a fellépı 
természeti erık nagysága, váratlansága miatt a technika jelenlegi állása szerint  elháríthatatlan 
káreseményt és állagromlást. Ilyennek kell tekinteni különösen az árvíz, talajvíz, belvíz, 
tőzvész, villámcsapás, szélvihar, jégesı, hóterhelés okozta károkat. A megfelelı karbantartás 
hiánya vagy elhanyagolása miatti ilyen károsodás azonban csak akkor tekinthetı elemi 
csapásnak, ha az arra jogosult vagy köteles személy a megfelelı karbantartást jövedelmi, 
vagyoni viszonyai miatt nem tudta elvégezni. 
(4) A meghatározott kiadások fedezése érdekében benyújtott kérelemhez mellékelni kell a 
szükséges javítások, beszerzések várható költségeit igazoló költségvetést vagy számlát, 
valamint a javítások szükségességét igazoló szakvéleményt. Szakvéleményként elfogadható 
szakipari vállalkozó vagy vállalkozás által kiállított és cégszerően aláírt árajánlat is, ha abból 
az elvégzendı munkálatok szükségessége és jellege egyértelmően kitőnik. Ezekben az 
esetekben új környezettanulmányt is kell készíteni, kivéve a (2) bekezdés d) pontjában írt 
esetet. A környezettanulmányban ki kell térni a kérelemben elıadott adatok és körülmények 
valóságára és az elvégzendı munkálatok szükségességére is.  
(5) A (2) bekezdés b) pontja alapján átmeneti segély a lakás lakhatóvá tételén túl csak a lakás 
felszerelésének a lakás rendeltetésszerő használatához és a kérelmezı által nevelt kiskorú 
gyermek(ek) tanulmányai folytatásához szükséges tárgyakra - kivéve a hangszert - való 
kiegészítésének erejéig adható. Ebben az esetben csak az elemi csapás miatt elpusztult 
ruházati cikkek és az ágynemők, illetıleg a hiányzó vagy elpusztult iskolaszerek újakkal 
történı pótlásának költségei vehetık figyelembe a segély összegének megállapításánál. 
Minden egyéb tárgyat a használtan történı beszerzésének költségeivel kell figyelembe venni. 
A segély összege ebben az esetben sem haladhatja meg a 24. § (2) bekezdésében 
meghatározott összeghatárt. 
(6) Ingatlanon végzendı munkálatok költségeinek fedezése érdekében átmeneti segély csak az 
ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosának adható. Ilyen esetben az iratokhoz 
kell csatolni az ingatlanról készült telekkönyvi kivonatot. 
(7) Amennyiben a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélı esetén 200%-át meghaladja, 
átmeneti segély nem állapítható meg.  
23. § A 22. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában az idıszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdı személyek részére e rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott 
esetben a 22. § (2) a) - f) pontjában meghatározott feltételektıl eltérı célra évente egy 
alkalommal jövedelmére tekintet nélkül állapítható meg átmeneti segély. 
24. § (1) Az átmeneti segély összegét úgy kell megállapítani, hogy a kérelmezınek hathatós 
segítséget nyújtson. Amennyiben a kérelmet valamely meghatározott kiadás fedezése 
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érdekében nyújtották be, a megállapított segély összege nem haladhatja meg a várhatóan 
felmerülı, költségvetéssel, árajánlattal vagy számlával igazolt költségeket.   
(2) Az átmeneti segély összege nem lehet nagyobb, mint 20.000.-Ft.  
(3) Ugyanazon családban élık részére egy naptári éven belül csak három alkalommal adható 
átmeneti segély. Az egy család részére adható támogatásokat idıben úgy kell elosztani, hogy 
ezen szabály alkalmazása miatt a kérelmezı és családja az év egyetlen szakában sem 
maradjon támogatás nélkül. Ezen bekezdés rendelkezéseitıl csak akkor lehet eltekinteni, ha a 
kérelmezı családjában (vagy egyedülállóként) az egy fıre jutó havi jövedelem nem éri el az 
10.000.- Ft-ot, ez esetben a család évente hat alkalommal kaphat átmeneti segélyt, ha a 
kérelem elutasítása a kérelmezı és családja életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti.  
(4) A (3) bekezdésben meghatározott korlátozástól méltányosságból, a 2. § (2) bekezdésben 
meghatározott esetben el lehet térni. 
25. § (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti eljárást bárki kezdeményezheti, az hivatalból 
is megindítható. Ha az eljárást nem az a személy kezdeményezi, akinek javára a segély 
megállapítását kérik, a rendelet alkalmazásában kérelmezı alatt ezen utóbbi személyt kell 
érteni. 
(2) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is megállapítható: így különösen ingyenes 
étkeztetés, tőzifa juttatás formájában.  
(3) Amennyiben a meghatározott célra kiutalt átmeneti segélyt a kérelmezı kezeihez fizették 
ki, az átmeneti segély felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal elszámoltathatja a kérelmezıt, 
legkésıbb a segély átvételét követı hat hónapon belül. A segély azon részét, amelynek 
rendeltetésszerő felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal nem tud a becsatolt számlák és az 
elvégzett helyszínelés alapján meggyızıdni, köteles a segélyezett haladéktalanul, a 
rosszhiszemő támogatottra irányadó szabályok szerint visszafizetni, amennyiben a segélyezett 
rosszhiszemősége megállapítható. Az elszámolási kötelezettségrıl a kérelmezıt, a segélyt 
megállapító határozatban tájékoztatni kell. 
 

Temetési segély 
 
26. § (1) A polgármester temetési segélyt állapít meg  annak, aki a meghalt személy 
eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti.  
(2) A segély összege 15.000.- Ft. 
(3) A temetési segély iránti kérelmet az eltemetést követı 60 napon belül lehet elıterjeszteni, 
csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetkezési számlát. 
(4) Temetkezési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy fıre jutó 
jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
(5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 
1994. évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

 
 

V. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

Köztemetés 
 
27. § (1) A köztemetést az Szt 48. §-ában foglaltak betartásával hivatalból a polgármester 
rendelheti el. 
(2) A polgármester az eltemettetésre köteles, az 1999. évi XLIII. tv. 20. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyeket - az ott meghatározott sorrendben - kötelezi a köztemetés 
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költségének megtérítésére, vagy a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes 
közjegyzınél bejelenti. 
(3) A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett személy kérésére, szociális és vagyoni 
viszonyaira valamint az örökrésze értékére tekintettel, legfeljebb 24 havi részletfizetés 
engedélyezhetı a temetési költség megtérítésére. 
(4) Amennyiben eltemettetésre köteles személy nincs vagy nem lelhetı fel, vagy az 
eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítésére még részletfizetés 
engedélyezése esetén is képtelen, a köztemetés költségét hagyatéki teherként az illetékes 
közjegyzınél be kell jelenteni. 
 

Közgyógyellátás 
 
28. § (1) Az  Szt. 50. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Szt. 50. § (1) – (2) 
bekezdésében felsoroltakon túl méltányossági közgyógyellátás állapítható meg annak,  akinek 
esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei 
egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP) által elismert térítési díja (a továbbiakban: 
rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
20%-át meghaladja, feltéve ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át nem 
haladja meg. 
(2) A méltányossági közgyógyellátás megállapítható az (1) bekezdésben foglaltakon kívül 
azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akinek  
a) akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 249%-át nem haladja meg, 
b) aki egyedülélı és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-
át nem haladja meg, és  
a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 23%-át meghaladja. 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 
29. § (1) A jegyzı az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek 
állapítja meg szociális rászorultságát, 
a) akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 120%-át, 
b) aki egyedülélı és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-
át 
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyzı hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: 
bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a 
rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás 
érvényességi idejét. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén 
ismételten kiállítható. 
30. § A szociálisan rászorult személyekrıl a jegyzı nyilvántartást vezet és a külön jogszabály 
szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. 
 
 

VI. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

Az ellátások formái 
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31. § Fábiánsebestyén Község Önkormányzat alapszolgáltatási központ (Fábiánsebestyén 
Község Gondozási Központ) keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás keretében: 

a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés 
d) idısek klubja 
e) támogató szolgálat 
f) idısek otthona  
g) tanyagondnoki szolgálat. 

 
Étkeztetés 

 
32. § (1) Az idıskorúak és szociálisan rászorultak étkeztetése az Fábiánsebestyén Község 
Gondozási Központ útján történik.  
(2) Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján] 

a) életkoránál fogva, aki a 62. életévét betöltötte; 
b) tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási 

képesség elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen); 
c) pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy 

szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs 
eltartásra köteles közeli hozzátartozója; 

d) hajléktalan. 
feltéve, hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. 
(4) A fennálló betegségekrıl, a mozgási képesség elnehezülésérıl, pszichiátriai, addiktológiai 
gondozás tényérıl orvosi igazolást kell csatolni. 
(5) A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat külön rendeletben határozza meg, az 
étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltséget, valamint az 
étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költsége egy ellátottra jutó napi összegének (a 
továbbiakban: élelmezési térítés) 80%-a. 
 

Házi segítségnyújtás 
 
33. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közremőködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást. 
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, 
a házi segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében 
történı ellátást. 
(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen – az Szt. 68/A. § (4) bekezdése, valamint 
a (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti 
kérelem alapján az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı kezdeményezi az igénylı 
gondozási szükségletének vizsgálatát. 
(5) A házi segítségnyújtás óradíját (amely magában foglalja az ebéd kihordásának díját is) e 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
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Családsegítés 

 
34. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

(2) Fábiánsebestyén község Önkormányzata a családsegítést Fábiánsebestyén Község 
Gondozási Központján keresztül biztosítja. 
(3) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni. 
 

Idısek Klubja 
 

33. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 
napközbeni étkeztetését. 
(2) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat a nappali ellátást Idısek Klubja keretében a 
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja. 
(3) Az Idısek Klubja térítési díja az élelmezési térítés, amelyet az önkormányzat külön 
rendeletben határoz meg. 
 

Idısek Otthona 
 
34. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi 
legalább háromszori étkeztetésérıl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való 
ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi 
ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körő ellátás) az ápolást, gondozást 
nyújtó intézményben a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ Erzsébet Otthonában 
gondoskodik Fábiánsebestyén Község Önkormányzata.  
(2) Ha az idısotthoni ellátást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes körülményei 
az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az intézményvezetı 
döntése alapján határozott idıre, de legfeljebb három hónapra - a gondozási szükséglet 
vizsgálata nélkül - biztosítható. 
(3) Az idısek otthona ellátásáért havonta fizetendı gondozási díjat e rendelet 1. számú 
mellékelte tartalmazza.  
 

Támogató Szolgáltatás 
 
35. § (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı 
ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint 
életvitelük önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás 
biztosítása révén. 
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a) támogató szolgálat személyi segítésének óradíját e rendelet 1. számú mellékelte 
tartalmazza. 
b) a szállítási szolgáltatás [mentık (Opel Vivaro, Ford Transit)] térítési díját e rendelet 1. 
számú mellékelte tartalmazza. A Gondozási Központ vezetıje a Támogató Szolgálat szállítási 
szolgáltatás térítési díját, gyermekkorú vagy középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottak 
esetén kérelemre elengedi. 
(2) A támogató szolgáltatás ellátására irányuló megállapodást a Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal és Fábiánsebestyén Község Önkormányzat között kötött 48137-1/2008-4000/4420 
iktatási számú támogatási szerzıdés tartalmazza. 

 
Tanyagondnoki Szolgáltatás 

 
36. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredı hátrányainak enyhítése, az alapvetı szükségletek kielégítését 
segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintő szükségletek teljesítésének 
segítése. 
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehetı igénybe. 
(3) A Tanyagondnoki Szolgálat közremőködik a szociális étkeztetés biztosításában, így 
különösen a kész étel szállításában. 
 

Térítési díjak 
 
37. § A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 115. § - 119. §-aiban foglaltakat, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet 
elıírásait kell alkalmazni. 
 

VII. 

Szociálpolitikai Kerekasztal 

 
38. § (1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselıtestülete szociálpolitikai 
kerekasztalt mőködtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.  
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: Fábiánsebestyén Gondozási központ vezetıje, 
Fábiánsebestyéni ÁMK és Könyvtár vezetıje, Napköziotthonos Óvoda vezetıje, védını, 
Gyermekjóléti Szolgáltatást végzı önálló családgondozó, községi háziorvos, körzeti 
megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelıs 
 
 

Közfoglalkoztatási terv 
 

39. § (1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára 
vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési 
megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási 
szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és elırejelzések alapján - egyéves 
idıtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a 
polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy elızetes 
véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, illetve a 2000 fı feletti 
települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv és 
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a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérıl 
annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.  
(2) A települési önkormányzat képviselı-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az 
állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a 
közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. évben április 15-éig fogadja el. 
 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 
 
40. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételérıl szóló 5/2008. (IV.28.) rendelete, 
valamint az 5/2008. (IV.28.) rendeletet módosító 13/2008. (XI. 14.) rendelet hatályát veszti. 
 
 
Fábiánsebestyén, 2009. március 10. 
 
 
 
Dr. Kós György        dr. Tóth Flórián 
polgármester         jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetve:   
 
Fábiánsebestyén, 2009. március 14. 
        
          dr. Tóth Flórián 
          jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltség számításon alapuló térítési díjai 
 
 

 
Megnevezés Költség Normatíva Különbség 

( a) 
Ellátotti 

létszám ( b) 
Ellátotti napok 

száma ( c) 
Önköltség= 

a/b/c 
Megállapított térítési díj 

Szociális 
étkeztetés 

 
3471700 

 
1601300 

 
1870400 

 
20 

 
251 

 
373.-Ft/nap 

 

150% alatt       336.-Ft/nap 
150%-300% 

között 
       

340.-Ft/nap 
300% felett       370.-Ft/nap 
Megnevezés Költség Normatíva Különbség 

( a) 
Éves munkaóra 

( b) 
 Önköltség= 

a/b 
Megállapított térítési díj 

Házi 
segítségnyújtás 

 
4654500 

 
3035100 

 
1619400 

 
6048 

  
268.-Ft/óra 

 

150% alatt       230.-Ft/óra 
150% felett       240.-Ft/óra 
Megnevezés Költség Normatíva Különbség 

( a) 
Éves munkaóra 

( b) 
Futott km 

( c ) 
Önköltség= 

a/b v.a/c 
Megállapított térítési díj 

Támogató 
szolgáltatás 

 
10834700 

 
7500000 

 
3334700 

    

Személyi segítés   1506600 2008  750.-Ft/óra 120.-Ft/óra 
Szállítási díj   1828100  69772 26.-Ft/km 10.-Ft/km 
Megnevezés Költség Normatíva Különbség 

( a) 
Ellátotti 

létszám ( b) 
Ellátotti napok 

száma ( c) 
Önköltség= 

a/b/c 
Megállapított térítési díj 

 
Idısek Otthona 

 
38285700 

 
20670000 

 
17615700 

 
30 

 
365 

 
1609.-Ft/nap 

 
1490.-Ft/nap 
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Megnevezés Költség Normatíva Különbség 
( a) 

Ellátotti 
létszám ( b) 

Ellátotti napok 
száma ( c) 

Önköltség= 
a/b/c 

Megállapított térítési díj 

2007.december 
hónapban ellátásban 

részesült 

       
1490.-Ft/nap 

Ebbıl:        
Reggeli       168.-Ft/nap 
Ebéd       240.-Ft/nap 
Vacsora       168.-Ft/nap 
Gondozási díj       914.-Ft/nap 

150% alatt       1340.- Ft/nap 
Ebbıl:        
Reggeli       168.-Ft/nap 
Ebéd       240.-Ft/nap 
Vacsora       168.-Ft/nap 
Gondozási díj       764.-Ft/nap 

150% felett       1490.- Ft/nap 
Ebbıl:        
Reggeli       168.-Ft/nap 
Ebéd       240.-Ft/nap 
Vacsora       168.-Ft/nap 
Gondozási díj       914.-Ft/nap 
Ebbıl:        
Reggeli       168.-Ft/nap 
Ebéd       240.-Ft/nap 
Vacsora       168.-Ft/nap 
Gondozási díj       914.-Ft/nap 

Idısek klubja 5464700 4386000 1078700     
Étkezési térítési 

díj 
   

726000 
 
8 

 
251 

 
361.-Ft/nap 

 
340.-Ft/nap 



 
 


