
Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III. törvényben /a 
továbbiakban  Sztv./  kapott  felhatalmazás  alapján  a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátás  átfogó 
szabályozására, az ellátási formák meghatározására, a jogosultság feltételeinek megállapítására, a szociális  
ellátás  finanszírozásának  elveire,  intézményrendszerére  és  Magyarország  Alkotmányának  32.  cikkében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

1. §

A  rendelet  célja,  hogy  az  Sztv.-ben  meghatározott  pénzbeni  és  természetbeni  juttatások  szabályait  
megállapitsa,  rendelkezzék  az  ellátások  igénybevételének  jogosultságáról,  az  ellátások  mértékéről  és 
igénybevételük módjáról.

2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
Németbánya  Községi  Önkormányzat  közigazgatási  területén  élő  lakóhellyel  rendelkező  magyar 
állampolgárokra,  állandó  tartózkodásra  jogosító  személyi  igazolvánnyal  rendelkező  bevándoroltakra,  a 
letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert  
személyekre.

(2)  Az  Sztv.  6.  §.-ában  meghatározott,  az  önkormányzat  illetékességi  területén  tartózkodó  hajléktalan  
személyekre,  amennyiben  a  hajléktalan  az  ellátás  igénybevételekor  nyilatkozatában Németbánya  község 
közigazgatási területét tartózkodási helyként jelölte meg.

(3)  Az  Sztv.  7.  §.-ának  /1/bekezdésében  meghatározott  ellátások  tekintetében  a  fentiekben  foglaltakon 
túlmenően az Európai Szociális Cartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról,  magyarországi  
tartózkodásáról  és  bevándorlásáról  szóló  1993.  évi  LXXXVI.tv.  rendelkezései  szerint  jogszerűen 
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(4)  Az  Sztv.  32/B.  §.-ának  /1/  bekezdésében  meghatározott  időskorúak  járadéka  és  41.  §.-ának  /1/  
bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és a Sztv.-
ben meghatározott feltételek mellett-a harmadik államból származó hozzátartozójára.

3. §

A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat – jövedelem, vagyon, család, 
közeli  hozzátartozó,  egyedülélő,  házastárs,  tartásra  köteles  és  képes  személy,  rendszeres  pénzellátás,  
keresőtevékenység, aktív korú, - az Sztv. 4. §. tartalmazza.

4. §

A rendeletben szabályozott ellátási formák

1. pénzbeni ellátás:

a) akítv korúak ellátása
a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás
b) rendszeres szociális segély

b) ápolási díj,
c) átmeneti segély,
d) temetési segély,

2. természetben nyújtott ellátások:



a) közgyógyellátás,
b) élelmiszervásárlás,
c) közüzemi díj,
d) tankönyv

3. személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) szociális információs szogáltatás

1. Eljárási rendelkezések

5. §

(1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások megállapitása általában kérelemre történik.

(2) A kérelmet a Körjegyzőséghez kell benyújtani.

(3) A szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4)  A szociális  ellátás  megállapítása  hivatalból  is  kezdeményezhető,  az  eljárás  megindítására  javaslatot 
tehetnek:
a) a képviselők,
b) a polgármester
c) a körjegyző
d) egészségügyi szervek,
e) társadalmi szervezetek,
f) a szociális ügyintéző

(5) A személye gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátás megállapítása csak 
kérelemre indulhat.

6. §

(1)  A  szociális  ellátásokra  vonatkozó  kérelmeket  és  a  hivatalból  indult  eljárásokat  a  szükséges  
jövedelemigazolások  becsatolásával  esetlegesen  környezettanulmány  felvételével  támasztja  alá  és  a 
hatáskörrel rendelkező elé terjeszti elbírálásra a Körjegyzőség szociális ügyekkel foglalkozó köztisztviselője.

(2) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat és az Sztv.-
ben meghatározott egyéb jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatokat.

(3) A lakásfenntartási támogatás és a temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a 32/1993. /II.17./  sz.  
Korm. rendeletben előírt igazolásokat is.

(4)  A  közgyógyellásra  benyújtott  kérelemhez,  az  átmeneti  segélyként  adható  gyógyszertámogatási 
kérelemhez mellékelni kell a gyógyszertár által igazolt havi gyógyszerköltséget  is.

(5) A hivatalból  indult eljárásoknál  a nyilatkozatokat  az ügyféltől  az eljárás megindításától  számított  15  
napon belül kéri be a Körjegyzőség.



7. §

Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn,a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül  
az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható.
Ilyen esetben a polgármester vagy az általa megbízott személy a határozat kiadását követő 15 napon belül  
helyszíni  ellenőrzéssel  vizsgálja  meg a  nyilatkozat  valódiságát.  Az esetlegesen jogtalanul  felvett  összeg 
visszafizettetésére a Képviselőtestület kötelezi az ellátottat.

8. §

(1) A rendszeres pénzbeni ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig készpénzben illetve átutalással  
fizeti ki az Önkormányzat.

(2) A természetben nyújtott ellátások számláit az Önkormányzat egyenlíti ki.

(3) Az eseti /temetési, átmeneti, stb./ segélyt a hatáskörrel  rendelkező döntése szerint a házipénztárból 3 
napon belül fizeti ki az Önkormányzat pénztárosa.

9. §

A jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat az Sztv. 17. §.–a tartalmazza.

10. §

A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az  Sztv. 18 - 24. §.-a szerint illeti meg az  
igénybe vevőket.

11. §

A rendelet  alkalmazása során az öregségi  nyugdíjminimum legkisebb összege változásának időpontjával  
változnak a rendszeres szociális ellátások összegei is.

12. §

A  rendeletben  szereplő  szociális  ellátások  igénybevételének  feltétele,  hogy  a  kérelmező  minden  tőle 
elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak.
                                

2. Aktív korúak ellátása

13. §

A Sztv.  33.§.  –  37/G  §.  -aiban  foglaltak  alapján  az  aktív  korúak  ellátására  foglalkoztatást  helyettesítő  
támogatás, és a 37/B §.-ban foglalt feltételek fennállása esetén rendszeres szociális segély állapítható meg.    

14. §

(1)  Az aktív korúak ellátására  jogosult,  egészég-károsodottnak  nem minősülő  személy (a  továbbiakban: 
rendszeres szociális segélyezett) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre  
köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel.

(2) A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv:
a) Fehér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltsége (a továbbiakban: munka-

ügyi központ),
b) Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálata,
      Németbánya Község Önkormányzatával kötött megállapodások alapján.



(3) Az együttműködés eljárási szabályai:
a) A rendszeres szociális segélyezett az együttműködésre kijelölt szervvel a rendszeres szociális se-

gélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 15 napon belül, elhe-
lyezkedése érdekében felveszi a kapcsolatot, igénybe veszi a munkaügyi központ által szervezett  
munkaerőpiaci szolgáltatásokat.

b) Németbánya Község Önkormányzata a rendszeres szociális segélyezett részére foglalkoztatást  
biztosít, mely közmunka, közcélú munka, közhasznú munka útján teljesíthető.

c) Az  együttműködési  kötelezettség  megszegésének  észlelése  esetén  a  Képviselő-testület  által 
együttműködésre kijelölt szerv képviselője köteles 5 munkanapon belül, írásban dokumentált jel-
zéssel élni a jegyző felé. 

(4) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló, az együttműködésre kijelölt szerv által szer-

vezett foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel
b)  munkavégzésre történő felkészítő programokon való részvétel, egyénre szabott munkavégzésre kö-

telezés (alkalmi munkavállalás, saját környezet rendbetétele)
c)  közhasznú munka, közcélú munka, közmunka

(5) Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett, aki:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel határidőben, felhívás ellenére nem veszi fel a kapcsolatot és tá-

volmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, a program végrehajtása érdekében 

vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja;
c) a beilleszkedést segítő programban való részvétele keretében a foglalkozáson vagy munkavégzésre  

nem jelenik meg és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
d) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során együttműkö-

dési kötelezettségének nem tesz eleget;
e) munkavégzés során a munkaeszközt, védőfelszerelést szándékosan megrongálja;
f) munkavégzéskor ittasan jelenik meg, vagy munkaidőben alkoholos befolyásoltság alatt áll.

3. Ápolási díj

15. §

(1) A Sztv. 41 §.-ában foglaltak alapján a ápolási díjra jogosult  ugyanezen törvény 41 §., 42 §., 43 §., 43/A 
§. és a 44 §.-aiban foglaltak alapján. 

16.§

(1) A képviselő testület a Sztv. 43/B §.-ában foglaltakat figyelembe véve ápolási díjat állapít meg, annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolást, gondozását végzi.

(2)  Ápolási  díjra  jogosult  akinek  a  háztartásában az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem nem haladja  meg a  
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át.
   
(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolás, gondozás jövedelem-kiesést nem jelent számára.

(4)  Nem  állapítható  meg  ápolási  díj,  az  ápolt  tartását,  gondozási,  tartási,  öröklési  vagy  életjáradéki 
szerződésben vállalták.

(5)  Nem  jogosult  ápolási  díjra  a  hozzátartozó,  ha  a  közös  háztartásban  élő  gyermek  után  a  szülők  
valamelyike terhes-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy gyermeknevelési támogatásban 
részesül.

(6) Az ápolási díj összege a 21 §.-ban foglalt jogosultság alapján a mindenkori öregségi nyugdíjminimum  80  
%-a, 2 személy ápolása esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-a.



                 
17. §

(1) Az ápolási díjra való jogosultságot legalább évente egyszer felül kell vizsgálni.
(2) Az ápolási dijat meg kell szüntetni ,ha az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének 
érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták.
                                      

4. Átmeneti  segély

18. §

(1)  Az  átmeneti  segély  adható  elemi  kár,  két  hónapot  meghaladó  tartós  betegség  esetén  a  jelentkező 
többletkiadások miatt, ha a család létfenntartása veszélyeztetve van .

(2) Átmeneti szociális segély adható alkalmanként gyógyszertámogatásra, élelemre, ruházatra, ha a család 
létfenntartása  veszélyeztetve  van  a  többletkiadások  miatt  és  a  kérelmező  családjában  az  1  főre  jutó  
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át, egyedülálló esetében a  160 %-ot.

(3) Az átmeneti segély mértéke 5.000-25.000.-ft.-ig terjedhet.

(4) Létfenntartást veszélyeztető helyzet különösen:
a) egy hónapot meghaladó táppénzes állománnyal járó keresőképtelenség,
b) elemi kár bekövetkezése,
c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló családban élő gyermek iskoláztatása,
d)  ha lakhatási támogatásra nem jogosult a kérelmező, de a lakásfenntartási költségek megfizetésére 
nem képes,
e) ha méltányossági alapon közgyógyellátásra nem jogosult a kérelmező, de gyógyszerköltségét nem 
képes viselni.

5. Temetési   segély

19. §

(1)  A  Németbánya  Önkormányzat  Képviselőtestülete  kérelemre  vagy  hivatalból  temetési  segélyt  adhat  
annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,  
vagy  tartásra  köteles  hozzátartozó  volt  ugyan,  de  a  temetési  költségek  viselése  a  kérelmezőnek  vagy 
családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési segély  összege 10.000 Ft 

6. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

20. §

(1) Németbánya Községi  Önkormányzat  jegyzője az Sztv.  54.  §.-ában foglaltaknak megfelelően állapítja  
meg az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot.

(2)  Nem  jogosult  a  Társadalombiztosítás  egészségügyi  szolgáltatásainak  igénybevételére  jogosító 
igazolványra az a személy, akinek a családjában a lakásán felül másik lakásingatlana van, vagy nyaralóval  
vagy, üdülővel rendelkezik.



7. Közgyógyellátás

21. §

(1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosultul, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, 
hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül sem képes viselni.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt akinek a családjában az 1 főre jutó  havi jövedelem nem éri el a  
mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  150%-át,  egyedülélő  esetében  200%-át,  és  havi 
rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25  
%-át.

(3)  Közgyógyellátási  igazolvány  jogosultságának  megállapítása  kérelemre  történik,  melyet  a 
Körjegyzőséghez kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) jövedelemigazolásokat,
b) a háziorvos igazolását a gyógyszerfelhasználás összegéről, illetve a közgyógyellátási igazolvány 
felhasználásával igényelhető ellátások összegéről.

                
22. §

Németbánya Községi Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében biztosítja:
a) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást.

                 
8. Étkeztetés

23. §

(1)  A Németbánya Községi Önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak 
legalább egyszeri étkeztetéséről gondoskodik, akik ezt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, vagy általa eltartottat, aki kora vagy egészségi állapota  
miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni.

(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, akinek családjában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(4) Az ellátásban részesülő térítési díjat köteles fizetni, ha jövedelemmel rendelkezik.

(5) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyag költsége, valamint az étkezéssel kapcsolatosan 
felmerült költségeknek egy ellátottra jutó napi összege.

(6) A napi személyi térítési díj a szociálisan nem rászorultak esetében az intézményi térítési díj ÁFA-val  
növelt összege.

(7) Az intézményi térítési díj mértékét a képviselőtestület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(8) A szociális étkeztetés kérelemre indul, és a polgármester engedélyezi.



9. Házi segítségnyújtás

24. §

(1)  Házi  segítségnyújtás  keretében  gondoskodik  a  Németbánya  Községi  Önkormányzat  azokról  a 
személyekről,  akik  otthonukban  önmaguk  ellátására  saját  erőből  nem  képesek,  és  róluk  mások  nem 
gondoskodnak.

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat megbízási díjas gondozóval biztosítja.

(3) Az ellátásért az igénybevevőnek havi térítési díjat kell  fizetnie. Az intézményi térítési díj összege az 
ellátásra  fordított  költségek  alapján  a  Németbánya  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  által  
megállapított óradíj.

(4) Az óradíj összegét a képviselőtestület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(5) A házi segítségnyújtás igénybevétele kérelemre és háziorvosi javaslatra történik, és a  kérelem elbírálása  
a polgármester feladata.

(6) Németbánya település egy ellátási körzet a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás esetében.  

10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

25.§

(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás működik a településen, mely szolgáltatást az 
Önkormányzat társulás formájában látja el.   

(2)  A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  igénybevétele  kérelemmel  indul,  és  a   kérelem  elbírálása  a 
polgármester feladata.

11. Szociális információs szolgáltatás

26.§

(1)  A  szociális  információs  szolgáltatás  keretében  a  szociális  törvényben  a  illetve  a  Gyermekvédelmi  
törvényben meghatározott  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokkal  és  szolgáltatásokkal,  valamint  az 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatosan, 
a) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos  
eljárási kérdésekről, 
b) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről, és igénybevételük módjáról 
információt nyújt az Önkormányzat illetékes ügyintézője.

(2) A pénzben és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a  
társadalombiztosítási és a  foglakoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamit a fogyatékossággal összefüggő 
ellátássokkal kapcsolatban 
a) az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkező és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, 
b) az ellátás igénybevételéhez szükséges iratokról információt nyújt az Önkormányzat illetékes ügyintézője.

(3) Ifjúsági ügyekben információt nyújt az Önkormányzat illetékes ügyintézője



12. Záró rendelkezések
                                        

27. §

Az önkormányzati rendelet 2012. március 1-én léphatályba, a kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.

30. §

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2011.(IX.19.)   önkormányzati 
rendelet.

Németbánya, 2012. február 29.

Blaskovits Zoltán                    Bárány Péter
   polgármester       körjegyző

Kihirdetve: Németbánya 2012. március 1.

Bárány Péter
  körjegyző


