
A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 
 

7/2008.(IV.1.) rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól 

 
Heréd Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25.§ (3) b) pontjában, 26.§ -ában, 43./B. § (3) 
bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi 
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. /Az Szt.-ből átvett szövegrészeket dőlt betű jelzi./ 
 

I. FEJEZET 
 

A rendelet célja 
 

l. § 
 

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő 
szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális 
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének helyi garanciáit. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 

 A rendelet hatálya Heréd község közigazgatási területén lakóhellyel (ennek hiányában 
tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási és letelepedési 
engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert 
személyekre, valamint az Szt. 3.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

 
 

Eljárási rendelkezések 
 

3. § 
 

(1) E rendeletet a többször módosított Szt., az egyes pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) és az egyes pénzbeli és szociális ellátások 
elszámolásának szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendeletek teljes 
joganyagával együtt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseire figyelemmel kell 
alkalmazni. 

 
(2) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket: 

a) a Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
b) a Heréd Községi Önkormányzat polgármestere, 
c) az önkormányzat  körjegyzője 

gyakorolja. 
 



(3) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

 
(4) A polgármesteri döntés elleni fellebbezés a képviselő-testülethez nyújtható be. 
 
(5) A körjegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a fellebbezést az Észak-magyarországi 

Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához kell benyújtani. 
 
(6) Az ellátásokra és igénylőre vonatkozó fogalom-meghatározásokra a Szt. 4. §-a, a 

jogosultságra vonatkozó bejelentési kötelezettségre az Szt.9. §-a vonatkozik. 
 
(7) Az ellátások összegének és jogosultságának felülvizsgálata a Szt. 25. §-ában, a 

jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítése a Szt. 17. §-ában foglaltak alapján 
történik. 

 
(8) A rendeletben megfogalmazott támogatások iránt benyújtott kérelmekhez a 63/2006. 

(III.27.) Kormányrendeletben meghatározott nyilatkozatokon és mellékleteken túl, 
csatolni kell e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot, 
munkáltatói igazolást, valamint csekkszelvényt vagy pénzintézeti számlakivonatot.  

 
(9) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt. 10. § (2)-(3) bekezdését kell 

alkalmazni. 
 
(10) A vállalkozásból származó jövedelem az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja és (3) 

bekezdése szerint igazolható. 
 

(11) Ha a szociális hatáskört gyakorló a (8) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, az Szt. 10. § (6) bekezdése szerint kell eljárni. 

 
(12) Környezettanulmányt kell készíteni a méltányossági ápolási díj iránti kérelmek és 

felülvizsgálatuk, a szociális helyzet miatti kivételes méltányosságból megállapított 
közgyógyellátási ügyekben és az átmeneti segély kérelmek során. 

 
(13) A rendeletben szabályozott időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt és ápolási 

díjat folyószámlára, a lakásfenntartási támogatást folyószámlára vagy a jogosult által 
megjelölt szervhez kell utalni, a havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyt 
házipénztárból kell kifizetni a tárgyhót követő hó 5. napjáig, az átmeneti és temetési 
segély kifizetése a döntést követő 8 napon belül a házipénztárból történik. 

 
(14) A kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat a Ket. 71. § (3) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján ellenérdekű ügyfél hiányában egyszerűsített határozatként is 
meghozható, mely jogorvoslati tájékoztatást és indokolást nem tartalmaz. 

 
II. FEJEZET 

 
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 
Időskorúak járadéka 

 



4. § 
 

Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetésével 
kapcsolatos hatáskört az önkormányzat körjegyzője gyakorolja a Szt. 32/B - 32/D. §-a 
alapján. 

 
Rendszeres szociális segély 

 
5.§ 

 
(1)  A rendszeres szociális segély az Szt. 37/A. –37/H. §-ai szerint biztosított anyagi 

támogatás. A rendszeres szociális segélyt a körjegyző állapítja meg, a jogosultság 
feltételeit évente felülvizsgálja. 

 
(2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként 

köteles együttműködni: 
a) Heréd Község Önkormányzatával, 
b) Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében helyben – Heréd, 

Vörösmarty tér 1. – működő Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat 
Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat), 

c) az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Hatvani Kirendeltségével 
(továbbiakban: Munkaügyi Központ). 

 
(3) Az együttműködési eljárás szabályai: 
 

a) a (2) bekezdésben meghatározott szerveknél a nyilvántartásba veteti magát, 
b) írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról, 
c) teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat. 
 

(4) Az (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás a nem foglalkoztatott személy iskolai 
végzettségét és szakképzettségét is tartalmazza.  

 
(5)  Az önkormányzat Körjegyzősége a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja 
 

- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint 
- az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. 

 
(6) A Körjegyzőség a segély megállapító, szüneteltető és megszüntető jogerős határozatokat 3 

napon belül megküldi a Családsegítő Szolgálatnak és a Munkaügyi Központnak. 
 
(7) A beilleszkedést segítő program típusai: 

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 
b) életvitelt, életmódot formáló egyéni tanácsadás, 
c) az egyén környezetére irányuló segítő tevékenység, 
d) a Munkaügyi Központnál az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és 

együttműködés az elhelyezkedés érdekében. 
 
(8) A segélyezett megszegi együttműködési kötelezettségét akkor, ha  

a.) foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet a tárgyhónapot követő hó l. 
napjáig nem mutatja be a szociális igazgatási előadónak, 



b.) a beilleszkedési programban meghatározott határidőt neki felróható okok miatt egy 
alkalommal nem tartja be - feltéve, hogy ez két éven belül nem ismételt 
megszegésnek minősül -, 

ezért részére a segély összege a kötelezettség megszegését követő hónap első napjától 
kezdődően 6 hónapig 75 %-os mértékben folyósítható. 
 

(9) Súlyosan megszegi együttműködési kötelezettségét és segélyének megszüntetését vonja 
maga után, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő: 

 
a) az Önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ által számára felajánlott és megfelelő 

munkalehetőséget nem fogadja el, a meghatározott időben nem jelenik meg, a 
munkaviszony neki felróható okok miatt nem jön létre, továbbá rendkívüli 
felmondással szűnik meg, 

b) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a 
Családsegítő Szolgálatnál, majd ezt követő 60 napon belül nem köt írásbeli 
megállapodást a beilleszkedést segítő programról, 

c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem tartja be, 
d) a segély jogosultsági feltételeinek, illetve összegére vonatkozó felülvizsgálatában nem 

működik együtt az önkormányzattal, 
e) együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi. 

 
(10) Amennyiben a segélyben részesülő együttműködési kötelezettsége teljesítésében 

akadályozott, ennek okát és az akadályoztatás indokát köteles a határidőt követő 
munkanapon személyesen vagy írásban az együttműködésre kijelölt szervnél 
bejelenteni. 

 
(11) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személy a 

fentiekben foglalt együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi és azt 
hiteltérdemlően nem tudja igazolni, a segély folyósítását az együttműködés megszegése 
hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni és részére ismételten a segély a 
megszűnéstől számított 6 hónap letelte után új kérelemre az összes jogosultsági feltétel 
fennállása esetén állapítható meg. 

 
(12) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő munkaviszonyt létesít, köteles a 

keresőtevékenység folyamatos fennállását igazoló iratot minden hónap 25. napjáig 
bemutatni a Körjegyzőség szociális igazgatási előadójának. 

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
6.§ 

 
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 

lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat lakásfenntartási 
támogatást nyújt: 

a) a Szt. 38. § (2) bekezdésében nevesített normatív lakásfenntartási támogatásra 
jogosultnak,  

b) az önkormányzat e rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak 
(továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). 



(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, feltéve, ha a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja. 

 
(3) A lakásfenntartás elismert havi költségeként az önkormányzat az elismert lakásnagyság és 

az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a Szt. 38. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt, 
a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó mértékeket állapítja meg. 

 
(4) A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, de nem lehet kevesebb havi 2.500,- Ft-nál. A támogatás 
maximális havi összege a nyugdíjminimum 15 %-áig terjedhet, de mindenkor 100 forintra 
kerekítetten kell meghatározni. 

 
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, 

jogosultság esetén a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 
egy évre kell megállapítani.  

 
(6)  A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a lakás négyzetméterének hitelt érdemlő 

igazolását. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre vagy aránytalanul nehezen szerezhető 
be, a Körjegyzőség szociális igazgatási előadója a helyszínen területfelmérést végez. 

 
(7) A támogatás természetbeni támogatásként is megállapítható, amely közvetlenül a jogosult 

közüzemi szervhez is utalható. 
 
(8) Megszűnik a támogatás folyósítása  

a) a megállapított idő elteltével 
b) a jogosultságra vonatkozó feltételek megváltozása esetén a támogatás 

megszüntetésével. 
 
(9) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 /Szt.39.§(1)/ 
 
(10) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírósági végzéssel 

megosztott lakás lakrészeit. /Szt.39.§(2)/ 
 

Ápolási díj 
 

7.§ 
 

(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére az Szt. 41-44 § feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás. 

 
(2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 

gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41.§.-43/A.§.-ában szabályozott 
feltételek szerint a körjegyző állapítja meg és kétévente felülvizsgálja. 

 
(3) A Képviselő-testület a Szt. 43/B. § (1) bekezdésében nevesített ápolási díjra való 

jogosultságot állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan 



beteg személy gondozása miatt munkát vállalni nem tud, vagy emiatt fizetés nélküli 
szabadságot vesz igénybe és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 
nyugdíjminimum 100 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja 
meg. 

 
(4) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra a hozzátartozó a Szt. 42. § (1) 

bekezdésében foglaltakon túl, ha az ápolt tartási, életjáradéki szerződést kötött. 
 
(5) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: 
 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
b) az ápolási díjban részesülő a kötelezettségét nem teljesíti, 
c) az ápolt személy meghal, 
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási 

jogának gyakorlásával felhagyott, 
e) az Szt. 42. § (1) bekezdésében megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

/Szt. 42.§ (2) / 
f) Az ápolást végző, vagy ápolt személy lakcíme a településen megszűnik. 
 

(6)  Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több 
egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási 
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének 
biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. 

 
(7) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, 

hogy az ápolt tartósan beteg és szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga 
ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul. 

 
(8) Ápolási díj – függetlenül a gondozottak számától – csak egy személy után állapítható 

meg. 
 
(9) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítása a halál időpontját követő második 

hónap utolsó napjával, egyéb esetekben a megszűnésre okot adó körülmény napjával 
szűnik meg. 

 
(10) Az ápolást végző személynek átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos 

időtartamban a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, ha az ápolt személy 
egészségi állapota ezt indokolja, vagy az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az 
ápolási tevékenységet nem tudja ellátni. 

 
(11) Az ápolási díj összege azonos a Szt. 44.§ (1) c.) pontjában meghatározott minimum 

összeggel. Ha az ápolási díjra jogosult más rendszeres pénzellátásban is részesül, az 
ápolási díj összege az adható minimum összeg és a jogosult részére folyósított más 
pénzbeli ellátás különbözete. 

 
Átmeneti segély 

 
8.§ 

 



(1) A Képviselő-testület egyszeri átmeneti segélyt állapít meg hivatalból és kérelemre a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére, ha  

 
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 120%-át, 
b) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 170%-át. 

 
(2)  Az alkalmanként megállapított átmeneti segély minimum összege 2.000,- Ft, éves 

összege nem lehet több a nyugdíjminimum 150%-ánál. Az éves maximum összeg 
számításába a 9. § (2) bekezdése szerinti havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 
összege is beszámít. 

 
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott jövedelemhatárra való tekintet nélkül, de a jövedelmi 

helyzet igazolásával 
a) a Képviselő-testület méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg tartós 

betegség és kórházi kezelés esetén,  
b) azonnali intézkedést igénylő élethelyzet esetén (különösen: haláleset, baleset, 

egyedül élő kérelmező ellátatlansága) a polgármester jogosult különleges 
méltányosságból a költségvetésben elkülönített összegű segélyezésre. 

 
(4) Amennyiben az ügy összes körülményeire feltételezhető, hogy jogosult a készpénzben 

megállapítandó segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használná fel, az 
megállapítható részben vagy egészben természetbeni támogatásként. 

 
(5) A (4) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás a település élelmiszert forgalmazó 

boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására 
jogosít. 

 
(6) A természetbeni támogatásként megállapított átmeneti segély biztosításáról, az ellátás 

megszervezéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
(7) Az a természetes személy, akinek lakása elemi kár: tűzeset, ár- és belvíz, valamint egyéb 

katasztrófák miatt életveszélyessé, lakhatatlanná vált, illetve súlyosan károsodott szociális 
rászorulónak minősül, ha jövedelme: 
a) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250 %-át, 
b) egyéb esetekben a nyugdíjminimum 200 %-át  
nem haladja meg. 

 
(8) Aki a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelel, legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott 

összeg kétszereséig részesülhet egyszeri segélyben. 
 

Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély  
 

9. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak szerint havi 
rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyben részesítheti azt a tartósan létfenntartási 
gondokkal küzdő, rendkívüli élethelyzetbe került személyt, aki önmaga, illetve családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és családjában az egy főre jutó 
jövedelem a nyugdíjminimum összegét, illetve egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 
%-át nem haladja meg. 



 
(2) A segély legfeljebb 3 hónapra állapítható meg a kérelem benyújtásának 1. napjától, havi 

összege maximum a nyugdíjminimum 50%-a lehet. A segély összegének 
meghatározásakor a 8. § (2) bekezdésében meghatározott éves maximum összegre is 
figyelemmel kell lenni. 

 
 

Temetési segély 
 

10.§ 
 

(1) A polgármester a meghalt személy eltemettetőjét temetési segélyben részesíti, ha 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át. 

 
(2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a. 
 
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit illetően a Körjegyzőség szociális 

ügyintézője által minden év január hó 15.-ig megkért, a temetkezési vállalat árjegyzékét 
ezer forintra kerekítve kell figyelembe venni. 

 
 

III. FEJEZET 
 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

Köztemetés 
 

11. § 
 

(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az 
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a Szt. 48. §-ában foglaltak alapján. 

 
(2) A köztemetés összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség. 
 

Közgyógyellátás 
 

12.§ 
 

(1) A Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak körén túlmenően a körjegyző szociális 
rászorultság alapján méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg a 
kérelmező részére, ha annak családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 
nyugdíjminimum 180 %-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 220 %-át nem haladja 
meg és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a 
nyugdíjminimum 20 %-át. 

 
(2) A körjegyző egyedi elbírálás alapján kivételes méltányosságot gyakorolhat abban az 

esetben, ha a kérelmező egy főre eső jövedelme 20 %-kal meghaladja a (1) bekezdésben 
foglaltakat, de egészségi állapota, előrehaladott súlyos betegsége, valamint önmaga, vagy 
családja szociális helyzete különösen indokolja azt. A kivételes méltányosságot igénylő 
egészségi állapotot háziorvosi igazolással, a szociális helyzetet környezettanulmánnyal 
kell igazolni.  

 
(3) A méltányossági alapon biztosított közgyógyellátási igazolványt a MEP – a jogosultságot 

megállapító határozat alapján – egyéves időtartamra állítja ki. 



 
(4) Közös háztartásban élők közül e § alapján egyszerre csak egy személy részesíthető 

közgyógyellátásban. 
 

13. § 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 
A társadalombiztosítási törvény alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szociálisan 
rászorult személy részére az Szt. 54. §-a alapján a jegyző legfeljebb 1 évi időtartamra 
érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt állít ki. 
 

 
IV. FEJEZET 

 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 
14.§ 

 
(1) Az alapellátások formái: 

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

(2) Az önkormányzat az előző bekezdésben foglalt ellátások közül az étkeztetést a Napközi 
Otthonos Óvoda Konyhája, a házi segítségnyújtást a házigondozó által, a családsegítést és 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulással 
kötött ellátási szerződés által biztosítja akként, hogy a családsegítési feladatokat a 
Szivárvány Szociális és Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (Hatvan) keretében, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 
(Lőrinci) által látja el. 

 
Étkeztetés 

 
15.§ 

 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, 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. (Szt. 52. § (2) bekezdés) 
 
(2) Étkeztetésre jogosult – aki azt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képes biztosítani – szociális rászorulóként a személy: 
a) kora miatt: mindenki, aki 75. életévét betöltötte, 



b) egészségi állapota miatt, aki legalább 67 %-os rokkant vagy egyedül élő rendszeres 
szociális járadékos, 

c) aki fogyatékos, pszichiátriai beteg, 
d) aki szenvedélybeteg, 
e) aki hajléktalan, 
f) akinek környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei 

együttesen nem teszik lehetővé önmagáról való gondoskodást. 
 
(3) Az étkeztetés és ebédhordás térítési díját külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
16.§ 

 
(1) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja a gondozásra szoruló 

igénylő lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartását. 
 
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b)az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. / Szt. 62. (2)/ 
 

 
(3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot az Szt. 63. § (4)-(8) bekezdései szerinti 

gondozási szükségleti vizsgálat alapján kell meghatározni. 
 
 
 

17.§ 
 
(1) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás a polgármesterhez a 9/1999. (XI.24.) SzCsM 

rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány benyújtásával igényelhető, melyhez 
csatolni kell a kérelmet megelőző havi jövedelemről szóló igazolást. 

 
 
(2) Nem részesülhet étkeztetésben és házi segítségnyújtásban – kivéve a 7. § (10) bekezdést – 

az a személy, akinek gondozását tartási vagy öröklési szerződésben vállalták, továbbá, 
akire tekintettel hozzátartozója ápolási díjban részesül. 

 
(3) Az étkeztetési személyi térítési díjat és a házi segítségnyújtás óradíját utólag, a tárgyhót 

követő hó 15. napjáig kell számla ellenében megfizetni az erre vonatkozó hatályos 
jogszabályok és a térítési díjakról szóló külön önkormányzati rendelet alapján. 

 
(4) Megszűnik az ellátás ha: 

a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn, 
b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre, 
c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszűntetését bejelenti, 
d) a jogosult elhunyt. 



 
Családsegítés 

 
18.§ 

 
(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. /Szt. 64. § (1)/ 

 
(2) Az önkormányzat személyi gondoskodást nyújtó alapellátásként a családsegítő 

szolgáltatást a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon társulás keretében biztosítja. 
 
(1) A családsegítő az Szt. 64.§.-a (2) bekezdésében meghatározott feladatokon túl: 

a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális 
helyzetét. 

b) Kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem 
minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások 
bevezetését. 

c) Ellátja az Szt. 37/D. §-a szerint a beilleszkedést segítő program szociális 
mentori feladatait. 

d) Részt vesz a Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

19.§ 
 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás 
./ Szt.65.§ (1)/ 
 

(2) Az önkormányzat személyi gondoskodást nyújtó alapellátásként a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon társulás keretében biztosítja. 

 
Szociálpolitikai Kerekasztal 

 
20.§ 

 
(1) A Szt. 92. §. (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott 

feladatok ellátására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.  
 
(2) A kerekasztal tagjai a körjegyző, a háziorvos, a védőnő, a családsegítő, a Vöröskereszt 

helyi szervezetének képviselője, nyugdíjas pedagógus és a Mozgáskorlátozottak Hatvani 
Egyesületének helyi képviselője. 

 
(3) A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése céljából a Szociálpolitikai Kerekasztal 
évente legalább egy alkalommal ülést tart, ülését a körjegyző hívja össze. 



 
V. fejezet 

 
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 
21.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 

is alkalmazni kell. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik Heréd Község 

Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2007.(VI.26.) 
rendelete és az azt módosító 14/2007. (XI.27.), a 2/2008. (I.29.) és az 5/2008. (II.12.) 
rendeletek valamint a 9/2007.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. 

 
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik. 
 
 
Heréd, 2008. március 25. 
 
 
 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 

 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2008. április 1. napján kihirdettem. 
 
 
        Peterkéné dr.Farkas Andrea 
                körjegyző 


