
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011. (II. 15.) rendelete  

a szociális igazgatásról és ellátásokról1  
 

 
Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 25. 
§. (3) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdés, 35. § (2) bekezdés, 38. § (9) bekezdés, 45. § 
(1) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 50. § (3) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 92. § (2) bekezdés 
és 132. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján, a törvény helyi körülményekhez igazodó 
végrehajtására a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja.  
 

I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja, hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet célja a legrászorultabb családok és személyek szociális biztonságának 
megteremtése és megőrzése érdekében – Jobbágyi Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) teherbíró képességeinek figyelembe vételével - meghatározni 
a pénzbeli és a természetbeli szociális támogatásokra való jogosultság feltételeit, a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit és igénybevételének módját, valamint 
ezek érvényesítésének helyi garanciáit.  

 
2. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Jobbágyi község közigazgatási területén  

a) bejelentett lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
magyar állampolgárokra, 

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

(2) A rendelet hatálya a szociális étkezés és az átmeneti segély tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, 
ha az ellátás hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az 
ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.–ben meghatározottak szerint a szabad 
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság 

                                                             
1 Hatályos szöveg: 2012. április 1-től. 
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területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 

 (4) E rendelet alapján kell elbírálni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) szabályozott szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmeket, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat és azok igénybevételét. 

(5) E rendelet alkalmazásával kapcsolatos fogalmak értelmezésével kapcsolatban a Sztv. 4. 
§ (1) bekezdésének a) - n)-ig terjedő meghatározásait kell alkalmazni.  

 
2. Eljárási szabályok  

 
3. § 

 
(1) E rendeletben szabályozott támogatási formák - ha e rendelet másként nem rendelkezik 

- kérelemre adhatók. A kérelmeket formanyomtatványon a pénzbeli és természetbeni 
ellátások igénybe vételéhez Jobbágyi Község Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalánál, a szociális szolgáltatások esetében a Területi Gondozási Központ Jobbágyi 
Telephelyéhez (Jobbágyi Rózsa utca 3.) kell benyújtani.  

(2) A kérelemre induló eljárás során a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. Az igazolható jövedelemmel nem 
rendelkező kérelmezőnek és az eljárásban érintett hozzátartozónak büntetőjogi 
felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a jövedelmi viszonyairól.  

(3) A hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adat, 
igazolás pótlására. Amennyiben a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget 15 napon 
belül, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmeket elbírálni, vagy a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 31. § (2) bekezdése szerint az eljárást meg kell 
szüntetni. 

 
4. §  

 
Amennyiben a kérelem elbírálásához, a tényállás tisztázásához szükséges, a Polgármesteri 
Hivatal a kérelemben és mellékleteiben foglaltak valóságtartalmát jogosult ellenőrizni és 
szükség esetén a helyszínen környezettanulmányt készíteni. 
 
 

5. § 
 
Ha a Sztv. másként nem rendelkezik, az önkormányzat által rendszeres ellátásként 
megállapított támogatás, a kérelem benyújtásától esedékes és a jogosultság 
megszüntetésének utolsó napjáig kell folyósítani.   
 

6. § 
 
(1) A kérelmező és a hozzátartozói kötelesek az eljárás során együttműködést tanúsítani.  
(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt az igénybevett ellátás, vagy 

szolgáltatás ellenértékének megtérítésére kell kötelezni az Sztv. 17. §-a szerint.  
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7. §  
 
(1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket  

a) az önkormányzat képviselő-testülete, 
b) a polgármester, 
c) a jegyző gyakorolja. 

(2) A képviselő-testület a hatáskörébe utalt egyes szociális ellátások megállapításával 
kapcsolatos hatásköröket átruházza. 

(3) Polgármester hatáskörébe átruházott feladatok:  
a) 2 
b) rendkívüli esemény bekövetkezésekor /elemi kár/ átmeneti segély,  
c) 3 

 
8. §  

 
(1) A benyújtott kérelmek előkészítése, a hiányosan felszerelt beadványokhoz szükséges 

iratok pótlása a jegyző szervezési feladata.  
(2) A szociális ellátások kérdésében hozott döntések jegyzőkönyvbe foglalása, illetve az 

egyedi határozatok elkészítése és kézbesítése szintén a jegyző feladatkörébe tartozik.  
 

II. Fejezet  
Szociális ellátások és szolgáltatások 

 
3. Pénzbeli szociális ellátások formái 

 
9. § 

 
Az Sztv. rendelkezései és az e rendeletben meghatározott feltételek alapján az 
önkormányzat az alábbi pénzbeli ellátásokat biztosítja.  
Szociális rászorultságtól függő támogatás: 

a) időskorúak járadéka, 
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás4, 
a) rendszeres szociális segély, 
b) lakásfenntartási támogatás, 

         da) normatív lakásfenntartási támogatás 
        db) 5 

e) ápolási díj, 
f) átmeneti segély, 
g) 6 

 
 
 
                                                             
2 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
4 Módosította: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. §.; hatályos: 2012. április 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
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10. §  
 
(1)7 A pénzbeli ellátásokat az igényjogosult bankszámlájára, bankszámla hiányában 

lakcímére történő postai kifizetés útján kell teljesíteni.  
(2) Rendkívüli esemény (elemi kár) miatt megállapított átmeneti segély a kiadványozó 

intézkedése alapján a pénztárból is kifizethető.  
(3) A megállapított rendszeres ellátásokat utólag, minden hó 5. napjáig kell folyósítani.  
 

4. Aktív korúak ellátása 
 

11. § 
 
(1)8 A rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem minősülő 

személy részére a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának 
feltételeként a települési önkormányzat családgondozójával együttműködni köteles. 

(2)9 
(3) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a családgondozóval együttműködni, melynek 

keretében: 
a) nyilvántartásba veteti magát, 
b) kapcsolatot tart, 
c) szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a számára előírt, az egyéni 

képességet fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, 
illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban részt vesz. 

(4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszere szociális 
segélyben részesülő személy 
a) a felajánlott és megfelelő képzési lehetőséget nem fogadja el, vagy a képzésen nem 

veszt részt,  
b) a felajánlott foglalkozáson, tanácsadáson vagy segítő programban nem vesz részt, 
c)10 a családgondozónál nem veteti magát nyilvántartásba a határozatban foglalt 

határidőig, 
d) a családgondozóval, illetőleg a munkaügyi központtal nem működik együtt. 

 
12. § 

 
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra11 válik jogosulttá, a Sztv. 33. §-ban foglaltakon felül a jogosultság egyéb 
feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: 
a) az ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendben tartására, különös tekintettel az 

esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, 
b) a kert rendeltetésszerű használatára és művelésére, 
c) a lakás folyamatos tisztántartására, takarítására, 
d) a szociális helyiség és az illemhely rendeltetésszerű használatára, rendszeres 

                                                             
7 Módosította: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 3. §.; hatályos: 2012. április 1-től. 
8 Módosította: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. §.; hatályos: 2012. április 1-től. 
9 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
10 Módosította: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. §.; hatályos: 2012. április 1-től. 
11 Módosította: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. §.; hatályos: 2012. április 1-től. 
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takarítására és fertőtlenítésére, 
e) az ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény 

elhelyezésére és rendeltetésszerű használatára, 
f) az ingatlan előtti járda takarítására, hó- és síkosságmentesítésére,  
g) az ingatlan előtti terület - az úttest középvonaláig – gondozására, tisztántartására, 

szemét- és gyommentesítésére, 
h) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar rágcsálómentesítésére, 
i) az állattartásra vonatkozó szabályok betartására. 

(2) A jogosult köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság fennállásának 
idején folyamatosan fenntartani. 
 

5. Lakásfenntartási támogatás  
 

13. §12 
 

14. §13 
 

15. §14 
  

16. §15 
 

 
6. Átmeneti segély 

 
17. § 

 
(1) A létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segély 
nyújtható.  

(2) Átmeneti segélyben részesíthető kérelemre az a személy, aki rendkívüli élethelyzet, 
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul és a családjában az egy főre eső 
jövedelem  
a) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150 %-át,  
b) többszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

nem haladja meg, és aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról nem tud 
gondoskodni. 

(3) A képviselő-testület tagjának javaslata alapján átmeneti segélyben részesíthető az a 
rászoruló személy, aki rendkívüli élethelyzet, betegség, elemi kár miatt anyagi 
segítségre szorul.  

 
 

                                                             
12 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
13 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
14 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
15 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
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18. § 
 

(1) Az átmeneti segély készpénzben, természetben (tankönyv, élelmiszer, tüzelő, térítési 
díj, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, stb.) biztosítható.  

(2) A megállapított átmeneti segélyt, a döntést követő 5 napon belül ki kell utalni.  
(3) Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 

összegének 150 %-át, és éves viszonylatban egy esetnél többszöri segélyezésre, csak 
különösen indokolt esetben kerülhet sor.  

(4) Rendkívüli esemény (pl. elemi kár) bekövetkezésekor, annak megoldásához egy 
alkalommal nyújtható segély, amely iránti kérelmet, a benyújtást követően soron kívül 
kell elbírálni. 

 
7. Temetési segély 

 
19. §16 

 
20. §17 

 
 

8. Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

21. § 
 
(1) Az önkormányzat a pénzbeli ellátások helyett a szociális rászorultságtól függően egyes 

támogatásait természetben biztosítja az alábbiak szerint: 
(2) Természetbeni ellátásként nyújtható 

a) a rendszeres szociális segély a Sztv. 47. § (2) bekezdésében meghatározott 
mértékben és feltételeke fennállása esetén, 

b) a lakásfenntartási támogatás, 
c) az átmeneti segély, 
d)18 

 Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő, a közüzemi díjak, 
illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 

(3) Az ellátás részben vagy egészben természetben történő nyújtásáról a hatáskörrel 
rendelkező az ellátás megállapításakor dönt. 

 
22. § 

 
(1) A köztemetés megszervezése, lebonyolítása esetén biztosítani kell, hogy  

a) a temetés színvonala a helyben szokásos legegyszerűbb temetkezési szolgáltatás 
színvonalának megfeleljen, 

b) ha az elhunyt vallása ismert, az illetékes egyház is megkereshető a közös 
eltemettetés biztosítása érdekében. 

                                                             
16 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
17 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
18 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §; 2012. április 1-től. 
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(2) Ha az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeit különös méltánylást 
érdemlő körülmények fennállása esetén egészben megtéríteni nem képes, akkor részére 
legfeljebb tizenkét havi részletben történő megtérítést a polgármester engedélyezhet. 

 
23. §19 

 
Az önkormányzat közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan 
rászorult személynek, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 
annak 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.  
 

9. Szociális szolgáltatások 
 

24. § 
 
(1) Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) idősek nappali intézményi ellátása. 

(2) Az (1) bekezdés a), b) c) és e) pontban megjelölt feladatokat az önkormányzat a 
Területi Gondozási Központ Jobbágyi Telephelyének keretében biztosítja. 

 
25. § 

 
(1) Az önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

a) a polgármester, 
b) a Gondozási Központ nappali ellátás vezetője, 
c) a családgondozó, 
d) a háziorvos, 
e) a védőnő, 
f) az iskolaigazgató és óvodavezető, 
g) a Nyugállományúak Egyesületének elnöke. 

 
26. § 

 
Az étkezésre való szociális rászorultságot a kérelmezőnek a háziorvos által kiadott 
javaslattal kell alátámasztani.  
 

27. § 
 
 (1) Az idősek nappali intézményi ellátása a saját otthonukban élő szociális és mentális 
                                                             
19 Módosította: 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. §.; hatályos: 2012. április 1-től. 
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támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak életvitelét 
napközbeni ellátással, személyre szóló gondozással, társas kapcsolatok és programok 
biztosításával való segítése. 

(2) Az ellátást igénybe veheti az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi 
állapotára figyelemmel támogatásra szorul. 

 
28. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez a külön 

jogszabály szerinti formanyomtatványt a Területi Gondozási Központ Jobbágyi 
telephelyéhez kell benyújtani. 

(2) Az étkezés igénybevétele iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos javaslatát. 
(3) Az ellátás biztosításánál előnyben kell részesíteni a betegségük miatt rászorulókat, 

illetve az egyedül élő idős személyeket.  
29. § 

 
Az alapellátás esetében a polgármester külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha az 
ellátásra szoruló élete és testi épsége veszélyben van.  
 

10. Záró rendelkezések 
 

30. §  
 
(1) E rendelet 2011. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés után 

benyújtott ügyekben kell alkalmazni.  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Farkas Attila Dr. Tóth Renáta 
 polgármester   jegyző 
 
 
 


