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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 

 A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI 

SZABÁLYAIRÓL 
 

 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (1) és (3) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 
I. Fejezet 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet célja  

2. §  
 

(1) E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások 
formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátás megállapítását, kifizetését, 
folyósítását, valamint felhasználása ellenőrzését szabályozza. 
 
(2) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel, valamint 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell értelmezni és alkalmazni. 
 

2. A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Vének község közigazgatási területére. 
(2) A rendelet személyi hatályát a Szt. 3.§, 6.§ és 7.§-ai határozzák meg. 
 
 

3. A rendeletben szabályozott ellátási formák 
3. § 

 
(1)  Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a települési támogatás és a beiskolázási támogatás. 
 
(2)  A képviselő-testület a települési támogatás körében az alábbi támogatásokat nyújtja: 

a) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére 

b) gyógyszerkiadások viseléséhez 
c) rendkívüli települési támogatás. 

 
(3) Szociális rászorultságtól nem függő pénzbeli támogatás a szülési támogatás és a nyugdíjasok 
támogatása 

 
(4) Szociális szolgáltatások: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés. 
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4.Hatásköri rendelkezések 
(Szociális rászorultságtól függő és nem függő pénzbeli ellátások esetén) 

4. § 
 
 
(1) A képviselő-testület dönt a települési támogatásról, a beiskolázási támogatásról, és a nyugdíjasok 
támogatásáról. 
(2) A polgármester dönt a szülési támogatásról. 
 

5. Eljárási rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Az ellátás iránti kérelmet a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni. 
  
(2) A kérelemhez jelen rendelet 1-5. sz. függelékben szereplő kérelem formanyomtatványt kell 
csatolni. 
 
(3) Jelen rendelet alapján nyújtható ellátási formák esetében is alkalmazni kell a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvény fogalom meghatározásait, jövedelemszámítási, és vagyonnyilatkozat-
tételi szabályait, valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésével 
kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat. 
  
(4) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.  
 
(5) A jogosultnak megállapított pénzbeli ellátások kifizetése Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 

házipénztárából történik minden hónap 10 napjáig. 
 

(6) A rendkívüli települési támogatás esetében a képviselő-testület esetenként dönt az elszámolásról és 
annak módjáról. 

 
 
 

II. Fejezet 
 

 SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ ÉS NEM FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
 

6. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére nyújtott települési támogatás  

 
6. § 

 
 

(1) Települési támogatás állapítható meg a hozzátartozónak, ha 18. életévét betöltött, tartósan beteg 
személy ápolását, gondozását végzi. 
 
(2) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 

jövedelemhatár  
a)nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-
a,  
b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a.  
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(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 83%-a.  
 
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatást 1 évre állapítja meg.  
 
(7) Tartósan betegnek minősül az a személy, aki 2 hónapot meghaladóan állandó ápolásra, gondozásra 
szorul, önmaga nem tud tisztálkodni, öltözködni, étkezni, helyet változtatni. 

 
(8) A tartósan beteg állapot fennállását a kérelmezőnek a 6. számú függelékben meghatározott 

nyomtatványon az ápolt háziorvosával igazolni szükséges. 
 

(7) Nem jogosult települési támogatásra a hozzátartozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. Évi III. törvény 42.§ -ban meghatározott esetekben. 

 
(8)A megállapított támogatást meg kell szüntetni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. Évi III. törvény 42.§ -ban meghatározott esetekben. 
 

 

7. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás  

7. § 

(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás állapítható meg azon rászorult személynek, 
akinek 
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, továbbá 
b) az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 10%-át.  
 
(2) A gyógyszerköltség meghatározásánál csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott 

gyógyszerek vehetők figyelembe. 
 

(3) A gyógyszerköltséget a kérelmezőnek a 7. számú függelékben meghatározott nyomtatványon orvosi 
igazolással kell igazolnia.  

 
(5) Az (1) bekezdés szerint megállapított települési támogatás havi összege az orvosi igazolásban igazolt, 

gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség összege, azonban nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át. 

 
(6)A gyógyszerköltség meghatározásánál egyhavi mennyiségre számolva a legalacsonyabb költségű 

háziorvos által rendelhető készítményeket lehet figyelembe venni.  
 
(7)A gyógyszerkiadások viseléshez nyújtott települési támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra. 
  
 

8. Rendkívüli települési támogatás  

8. § 

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére. 

(2) A rendkívüli települési támogatás nyújtható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi 
rendszerességgel különösen az alábbi esetekben:  
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a) betegség, elemi kár, nem várt többletkiadás stb. esetén 

b) gyermekekre tekintettel: 

1. iskoláztatásra,  

2. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

3. gyermek fogadásának előkészítéséhez,   

4. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,  

5. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, 

6. vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt. 

c) temetési költségekre tekintettel. 

(3) A rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható: 

a)  akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, valamit 
b) egyedül élő személynek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem 
haladja meg mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át  

 
(4) Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legalább 5.000-Ft, legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet.  
 

(5) Meghatározott időszakra, havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás 
legfeljebb 12 hónapra adható, melynek összege legalább 1.000,- forint/hó, legfeljebb 10.000- 
forint/hó lehet. Az így megállapított rendkívüli települési támogatás sem haladhatja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét. 

 
(6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható. Természetbeni ellátást kell 

megállapítani akkor, ha 
a) a kérelem erre irányul vagy 
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a támogatás felhasználása nem 
rendeltetésének megfelelően történik. 

 
(7) A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás formái: 

a) élelmiszer,  
b) tüzelősegély, 
c) tankönyv-és tanszervásárlás támogatása, 
d)  tandíj  
e)  gyermekintézményi térítési díj megfizetése 
f) közüzemi díj kiegyenlítése. 

 
(8) Ugyanazon személy ugyanarra az időszakra tekintettel csak egy jogcímen részesülhet települési 
támogatásban, ide értve a rendkívüli települési támogatást is. 
 
(9) A temetési költségekre igényelhető rendkívüli települési támogatás esetében a figyelembe vehető egy 

főre jutó jövedelem nem haladhatja meg 
a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
b) egyedül élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 

 
(10) A kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül lehet előterjeszteni. 
 
(11) A temetési költségekre igényelt rendkívüli települési támogatás egyszeri összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege. 
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9. Beiskolázási támogatás 

9.§ 

(1) Az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt annak a véneki lakóhellyel rendelkező 
kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke általános iskolai, 
középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton. 

(2) A beiskolázási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

(3) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási 
bizonyítványt. 

(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1-től november 30-ig nyújtható be, 
addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét betölti. 

(5) A beiskolázási támogatás összegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete 
határozza meg.  

 
10. SZÜLÉSI TÁMOGATÁS 

  
10. § 

 
(1) Az önkormányzat gyermekenként 30.000,-Ft támogatásban részesíti azt a 2. § -ban meghatározott 
személyt, akinek gyermeke született. 
 
(2)A támogatás iránti kérelmet a születést követő 1 hónapon belül a Kisbajcsi Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz lehet benyújtani, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
másolatát. 

 
11. Nyugdíjasok támogatása 

 
11.§ 

 
(1) Az önkormányzat minden évben egy alaklommal december hónapban támogatásban részesíti azt a 
véneki állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyt, aki bármilyen jogcímen 
nyugellátásban részesül. 
 
(2) A támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, mely a véneki élelmiszerüzletben váltható be. 
 
(3) A támogatás összegét (utalvány/fő) minden évben a képviselő-testület állapítja meg a rendelkezésre 
álló forrás figyelembevételével. 
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III. FEJEZET 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 

12. ÉTKEZTETÉS  
 

13. § 
 

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 62.§ (1) 
bekezdésében meghatározott személyi kör számára az önkormányzat térítés ellenében szociális 
étkeztetést biztosít. 
 
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 
a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életév ét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, 
krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen– 
nem tud gondoskodni, 
c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban 
részesül, 
d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, 
aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, 
e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik és lakhatása Vének községben sem megoldott. 
 
(3) Az étkeztetés történhet:  

a) az étel házhoz szállításával, vagy 
b) a jogosult általi elvitellel. 
 

(4) A szociális étkeztetést az önkormányzat úgynevezett vásárolt étkeztetés (nem önkormányzati 
intézményben előállított étel vásárlása) útján biztosítja.  

 
(5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díj mértékét és a nyújtható térítési díjfizetési kedvezményeket a 
képviselő-testület a rendelet 1 sz. mellékletében határozza meg. 

 
 
 

14. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, CSALÁDSEGÍTÉS   
 

14. § 
 
(1)  Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-

ában szabályozott házi segítségnyújtást szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött 
megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével biztosítja. 

 
(2) Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-

ában meghatározott családsegítést Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek által létrehozott Kisbajcsi 
Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás intézménye útján biztosítja. A családsegítés csak 
a társulásban résztvevő települések lakosai részére biztosított. 
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IV. Fejezet 

 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
15. LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK AKTÍV 

KORÚAK ELLÁTÁSA ESETÉN  
15. § 

 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátás folyósításának feltételeként köteles 
életvitelszerűen lakott házának, kertjének, az ingatlan környezetének rendben tartására az alábbiak 
szerint: 
a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található 
szemét, hulladék, lom eltávolítására, gyommentesítése, 
b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, gondozása, 
c) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, 
d) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírások nem teljesítése esetén a járási hivatal a kérelmezőt, illetve 
jogosultat öt napos határidő tűzésével és az elvégzendő konkrét tevékenységek megjelölésével 
felszólítja.  

 
 (3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat családsegítője környezettanulmány készítésével ellenőrzi. 
 
 

V. Fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

16. § 
 

(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2013.(XII.06.) 
önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 Kiss Tamás dr. Burányi Bernadett 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve:  
 
Vének, 2015. február 27.  dr. Burányi Bernadett 
  jegyző 
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1. sz. melléklet 

 
 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja 
 
 
 

1. Szociális étkeztetés önköltsége és intézményi térítési díj 
 

Ellátás típusa Önköltség egy egységre (Ft) Intézményi térítési díj (Ft) 

Ebéd szállítással 650,- 650,- 

Ebéd szállítás nélkül 650,- 650,- 

 
 
 

2.  Szociális étkeztetés személyi térítési díja 
 

Jövedelem kategória 
(jöv./hó/fő) 

Szállított étkezés (Ft/nap) Étkezés (Ft/nap) 

14.250 – 28.500 155,- 155,- 

28.501 – 57.000 305,- 305,- 

57.001 –  397,- 397,- 

 
 

 
3. Szociális étkezésért nem kell térítési díjat fizetni, ha  

 
a) a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik  
 

 
A térítési díj Áfát nem tartalmaz. 

 
 
 


