
 

 
 

REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK  

12/2006. (X. 11.) számú rendelettel módosított 
7/2006. (VII. 26.) számú  

önkormányzati   r e n d e l e t e  
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁS HELYI FELADATAIRÓL 
 
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. 
§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján Regöly 
Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 
feladatok végrehajtását a következők szerint szabá-
lyozza: 
 

I. Fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Regöly közigazgatási 
területén élő  

a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező magyar állampolgárokra, 

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező sze-
mélyekre, 

c) letelepedési engedéllyel rendelkező szemé-
lyekre, 

d) a magyar hatóság által menekültként elis-
mert személyekre, 

e) az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan 
személyekre,  

f) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 
ellátások tekintetében a fentiekben foglalta-
kon túlmenően az Európai Szociális Kartát 
megerősítő országoknak a külföldiek beuta-
zásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi 
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jog-
szerűen Magyarországon tartózkodó állam-
polgáraira, 

g) a munkavállalók Közösségen belüli szabad 
mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott személyekre, 

h) a rendelet 7. §-ában meghatározott idősko-
rúak járadéka tekintetében a szociális biz-
tonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló vállalko-
zókra és családtagjaikra történő alkalmazá-
sáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet-
ben meghatározott jogosulti körbe tartozó 
személyekre, amennyiben az ellátás igény-

lésének időpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik.  

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a 2. § (1) bekezdés-

ben meghatározott időskorúak járadéka és 5. §-ban 
meghatározott ápolási díj tekintetében az Európai 
Gazdasági Térség azon állampolgárára, aki Regöly 
község területén lakóhellyel rendelkezik és életvitel-
szerűen itt tartózkodik. 

(3) Az Szt-ben az önkormányzat illetőleg képvise-
lő-testülete számára meghatározott egyes feladat- és 
hatáskörök gyakorlása az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 11/2005. (V. 6.) szá-
mú rendelete 11. §-a szerint történik. 

 
II. Fejezet 

 
Eljárási rendelkezések 

 
2. § 

 
(1) E rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az Szt-

vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósí-
tásának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sok térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendelettel együtt kell alkalmazni.  

(2) A Rendeletben szabályozott szociális ellátások 
megállapítása iránti kérelmeket Regöly Község Ön-
kormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hiva-
talában lehet előterjeszteni. 
 

3. § 
 

(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele 
egy családban illetve egy háztartásban lakó szemé-
lyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a 
jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles 
nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra 
vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni. 
A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a), c), e), 
g) és h) pontjaiban szereplő adatokat. 

(2) A havi átlagos nettó jövedelméről a 63/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet 2, 3. és 9. mellékletei szerint 
meghatározott formában tett jövedelemnyilatkozatá-
hoz csatolni kell: 

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem 
esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hó-
nap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói 
igazolást; 

b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtá-
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sát megelőző hónapban folyósított ellátás 
igazoló szelvényét, ennek hiányában a mun-
kaügyi kirendeltség által kiadott igazolást; 

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított 
ellátások esetében a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló 
szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi 
bankszámla-kivonatot; 

d) vállalkozó esetében az illetékes APEH-
igazolást a kérelem benyújtását megelőző 
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjá-
ról; 

e) egyéb jövedelmek esetében (pl. ösztöndíj, 
szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatá-
sok, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, 
végkielégítés és állampapírból származó jö-
vedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesíté-
séből, vagyoni értékű jog átruházásából 
származó jövedelem) a jövedelem típusának 
megfelelő iratot vagy annak másolatát. 

(3) A jövedelem számításánál a havonta rendszere-
sen jelentkező jövedelmeknél három hónap, egyéb 
jövedelmeknél egy év átlagát kell figyelembe venni. 

(4) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utó-
lag, minden hónap 5. napjáig, nem rendszeres ellátá-
sok kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül a pénztárból történik. 
 

4. § 
 

(1) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy 
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező 
életkörülményeire tekintettel a kérelmező jövedelem-
nyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívhatja a ké-
relmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja 
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazo-
ló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, 
ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem-
nyilatkozatában szereplő jövedelem 50 %-át, a jöve-
delem a fenntartási költségek figyelembevételével 
vélelmezhető. 

(2) Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a 
kérelemben szereplő információk mellett környezet-
tanulmányból nyerhető megállapítások is szüksége-
sek a döntéshozatalhoz, környezettanulmány készíté-
sét kérheti a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjétől. 
Kötelező környezettanulmány készítése abban az 
esetben, ha a lakásfenntartási támogatás iránti kére-
lem esetén a kérelmező a lakás nagyságát dokumen-
tummal nem tudja hitelt érdemlően igazolni. 
 
 
 

5. §  
 

Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési 
segély egészben vagy részben természetben szociális 
ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról 
az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 
 

III. fejezet 
 

A szociális gondoskodás helyi rendszere 
 

6. § 
 

Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonat-
kozó kötelezettségeiről  

a) pénzbeli ellátások 
b) természetbeni ellátások és  
c) szociális szolgáltatások  

nyújtásával gondoskodik. 
 
 
 

Pénzbeli  ellátások 
 

Időskorúak járadéka 
 

7. §  
 

 (1) Az időskorúak járadékát a Képviselő-testület 
által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester az 
Szt. 32/B – 32/D §-ában meghatározottak szerint 
állapítja meg.  
 

Rendszeres szociális segély 
 

8. §  
 

(1) A rendszeres szociális segélyt a képviselő-
testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgár-
mester, 2007. január 1-től a jegyző az Szt. 37/A – 
37/H §-ai, valamint a Korm. rendelet alapján állapítja 
meg. 

(2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres 
szociális segély folyósításának feltételeként köteles 
az együttműködésre kijelölt szervekkel együttmű-
ködni.  
Az együttműködésre kijelölt szerv a Tolna Megyei 
Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége, valamint 
Regöly Község Önkormányzatának családgondozó 
szakembere.  

(3) Az együttműködés részletes szabályai, az 
együttműködésre kijelölt szerv és a nem foglalkozta-
tott személy jogai és kötelezettségei vonatkozásában 
a Korm. rendelet 17. §-ában foglaltak irányadók. 
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(4) Az együttműködési kötelezettség keretében a 
nem foglalkoztatott személy köteles a családsegítő 
szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát, valamint 
írásban megállapodni a családsegítő szolgálatnál a 
beilleszkedést segítő programról. 

(5) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres 
szociális segély megállapításáról szóló határozat jog-
erőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a 
családsegítő szolgálattal felvenni a kapcsolatot.  

(6) A beilleszkedést segítő program részeként a 
nem foglalkoztatott személy a családsegítő szolgálat-
tal való rendszeres kapcsolattartásra köteles, ennek 
keretében köteles legalább 3 havonta felkeresni a 
szolgálatot. 

(7) A nem foglalkoztatott személy köteles a Mun-
kaügyi Központban álláskeresőként nyilvántartásba 
vetetni magát, és az elhelyezkedés érdekében a Mun-
kaügyi Központtal együttműködni.  

(8) A nem foglalkoztatott személy köteles a részé-
re felajánlott, és az Szt. 37/H § (6) bekezdése szerinti 
munkát elfogadni. 

9. § 
 

(1) A családsegítő szolgálatnál történő nyilvántar-
tásba vételtől számított 60 napon belül a nem foglal-
koztatott személy köteles az egyéni élethelyzetéhez 
igazodó beilleszkedést segítő programról szóló írásos 
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) meg-
kötni.  

(2) A Megállapodás az alábbi szolgáltatások 
igénybevételére terjedhet ki: 

a) életvezetési képesség megőrzését és javítását 
célzó, az egyént és családját érintő személyes 
megbeszélésekre, csoportos foglalkozásokra, 

b) a szociális helyzetet befolyásoló problémák 
kezelésére, feltárására megoldását kínáló elő-
adásokon való részvételre. 

10. §  

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésé-
nek minősül, ha a nem foglalkoztatott személy 

a) nem tart rendszeres kapcsolatot a családsegí-
tő szolgálattal; 

b) nem működik együtt a Munkaügyi Központ-
tal; 

c) nem vesz részt a megállapodásban szereplő 
programokon. 

(2) Az együttműködési kötelezettség súlyos meg-
szegésének minősül, ha  

a) a nem foglalkoztatott személy nem veteti ma-
gát nyilvántartásba a munkaügyi központnál, 

b) a nem foglalkoztatott személy nem veteti ma-
gát nyilvántartásba a családsegítő szolgálat-
nál, 

c) a nem foglalkoztatott személy nem köt megál-
lapodást a családsegítő szolgálattal 

d) a segélyben részesülő személy a felajánlott és 
megfelelő munkát nem fogadja el, 

e) a segélyben részesülő önkormányzat általi fog-
lalkoztatását a munkáltató rendkívüli fel-
mondással szüntette meg. 

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése 
esetén a segély összege 6 hónapig 75 %-os mérték-
ben kerül folyósításra. 

(4) Az együttműködés súlyos, vagy 2 éven belül 
történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szo-
ciális segély megszüntetésre kerül. 

(5) A kérelmezőt a kérelme elbírálását megelőző-
en tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettség-
ről és annak tartalmáról, valamint írásban nyilatkoz-
tatni kell, hogy kérelme kedvező elbírálása esetén az 
együttműködési kötelezettségnek eleget tesz. Ameny-
nyiben az együttműködést nem vállalja, részére a 
rendszeres szociális segély nem állapítható meg. 

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
11. §  

 
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rá-

szorult személyeknek, családoknak az általuk lakott 
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenn-
tartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viselésé-
hez nyújtott hozzájárulás. 

(2) A képviselő-testület által átruházott hatáskör-
ben eljárva a polgármester a lakásfenntartási támoga-
tást az Szt. 38. § (2), (3), (4), (6), (7), (8) bekezdései 
és 39. §-a alapján normatív lakásfenntartási támoga-
tásként állapítja meg. 

(3) A települési önkormányzat helyi lakásfenntar-
tási támogatást nyújt. A helyi lakásfenntartási támo-
gatást az önkormányzat önálló támogatásként nyújtja 
azoknak a jogosultaknak, akiknek a családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimum 
nyugdíj 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi 
költsége a háztartás havi összjövedelmének a 30 %-át 
meghaladja. 

(4) A lakásfenntartás havi költségeként az alábbi 
költségtényezők vehetők figyelembe: 
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a) lakbér vagy albérleti díj, 

b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő 
részlete, 

c) szemétszállítás költsége, 

d) villanyáram, víz- és gázfogyasztás, vala-
mint a tüzelőanyag költsége. 

(5) A támogatás havi összege 2500.-Ft. 

(6) A támogatást az önkormányzat a benyújtás hó-
napjának első napjától kezdődő 3 hónapra állapítja 
meg. A kérelem évente két alkalommal nyújtható be.  

(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem 
tartalmára vonatkozó szabályokat a Korm. rendelet 
20. §-a tartalmazza.  

Ápolási díj 
 

12. §  
 

(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló 
személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátarto-
zó számára biztosított anyagi hozzájárulás.  

(2) Az ápolási díj megállapítása során a polgár-
mester a képviselő-testület által átruházott hatáskör-
ében az Szt. 41, 42, 44. §-ában foglaltak alapján jár 
el.  

(3) A települési önkormányzat által átruházott ha-
táskörben eljárva a polgármester ápolási díjat állapít-
hat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét 
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 
végzi és családjában az egy főre eső havi jövedelem 
nem haladja meg a minimum nyugdíj összegét, egye-
dülálló esetén a 150 %-át. 

(4) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelem be-
nyújtásának pontos szabályait a Korm. rendelet 25 – 
26. §-a tartalmazza. 

(5) Az ápolt állapotában bekövetkezett változás 
vizsgálata céljából a háziorvos szakvéleményét éven-
te kérheti a döntésre jogosult az ápolást végzőtől. 

(6) Az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni, 
ha az ápoló a kötelezettségét nem teljesíti. A kötele-
zettség teljesítésének vizsgálata céljából a döntésre 
jogosult környezettanulmányt végeztethet. 

 
Átmeneti segély 

 
13. § 

 
(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskör-

ében eljárva a polgármester átmeneti segélyre való 
jogosultságát állapíthatja meg annak a kérelmezőnek, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi minimum 
nyugdíj összegét, egyedül élő esetén 150 %-át. 

(2) Különös méltányosságot érdemlő esetben át-
meneti segély állapítható meg olyan kérelmező részé-
re is, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról 
más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalman-
ként jelentkező váratlan többletkiadás - különösen 
betegség, elemi kár - miatt anyagi segítségre szorul és 
a saját, vagy a család egy főre eső jövedelme nem 
haladja meg a minimumnyugdíj kétszeresét. 

(3) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek 
nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható. 

Temetési segély 
 

14. § 
 

(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskör-
ében eljárva a polgármester a regölyi lakóhellyel 
rendelkező eltemettető részére temetési segélyt állapít 
meg. 

(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb 
a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 
10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a 
temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy 
családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

(3) Regöly községben a helyben szokásos legol-
csóbb temetés költsége 120.000.-Ft. 

(4) Temetési segély nem állapítható meg annak a 
személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem összege meghaladja a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegének háromszorosát. 

 

Természetbeni ellátások 
 

Közgyógyellátás 
 

15. § 
 

(1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogo-
sultságát állapíthatja meg a jegyző annak a személy-
nek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át 
nem haladja meg, és a kérelmező havi rendszeres 
gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át. 

(2) Méltányossági közgyógyellátásra való jogo-
sultsága állapítható meg annak a személynek is, aki-
nek a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költsége 
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magasabb az egy főre jutó jövedelem 15 %-ánál. 

 
Szociális szolgáltatások 

 
16. § 

 
(1) Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és sza-
kosított ellátási formák közül az alábbiakat biztosítja: 

a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés 
d) tanyagondnoki szolgáltatás 
e) nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek 

klubja) működtetése 
f) gyermekjóléti szolgálat 
g) szociális információs szolgáltatás 

 
(2) Az Alapszolgáltatási Központ a fenti feladato-

kon túl biztosítja az ellátási területen jelentkező igé-
nyek felmérését, a gondozás megszervezését, más 
szolgáltatási formákhoz történő hozzájárulás segítését 
és tanácsadást. 

Szociális információs szolgáltatás 
 

17. §  
 

(1) A szociális információs szolgáltatás célja, 
hogy az Szt-ben meghatározott, illetve egyéb, a szo-
ciális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátá-
sokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoz-
tatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az 
igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolat-
ban. 

(2) A szociális információs szolgáltatás kereté-
ben részletes tájékoztatást kell nyújtani: 

a) az Szt-ben, illetve a Gyvt-ben meghatáro-
zott személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokkal és szolgáltatásokkal, valamint az 
egészségügyi ellátással kapcsolatban; 

b) a pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtá-
mogatási ellátásokkal, a társadalombiztosí-
tási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellá-
tásokkal, valamint a fogyatékossággal ösz-
szefüggő ellátásokkal kapcsolatban; 

c) ifjúsági ügyekben. 

(3) Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt 
szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szociá-
lis információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az 
ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint 

segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolat-
felvételben és az ügyintézésben. 

(4) A szociális információs szolgáltatás működ-
tetése a jegyző és az alapszolgáltatási központ veze-
tője feladatkörébe tartozik. 

 
 

Étkeztetés 
 

18. §  
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 
rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri me-
leg étkezéséről gondoskodik az önkormányzat, akik 
azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani; különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenve-
délybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

(2) Az étkeztetés keretében az tekinthető szociáli-
san rászorultnak, akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a minimum nyugdíj ösz-
szegének 250 %-át, egyedül élő esetén a minimum 
nyugdíj 300 %-át. 

(3) Az étkeztetés biztosításáról a képviselő-testület 
által átruházott hatáskörében a polgármester dönt. 

(4) A étkeztetés az önkormányzat konyhája útján 
biztosítja.  

 
A szociális szolgáltatások igénybevételére vonat-

kozó rendelkezések  
 

19. § 
 

(1) Az idősek nappali intézményébe történő felvé-
telről a polgármester, a házi segítségnyújtás igénybe 
vételének lehetőségéről az alapszolgáltatási központ 
vezetője dönt. Az ezen kívüli szociális szolgáltatáso-
kat bárki igénybe veheti. 

(2) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmeket 
az étkeztetés és az idősek nappali intézményébe tör-
ténő felvétel esetén a polgármesterhez, házi segítség-
nyújtás esetén az Alapszolgáltatási Központ vezető-
jéhez, családsegítés esetében a Családsegítő szolgálat 
vezetőjéhez kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) 
SZCSM rendelet 1.sz. melléklet szerinti formanyom-
tatványon. 

(3) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor 
a polgármester illetve az intézményvezető az ellátást 
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt. 
94/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodást köt. 
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(4) A szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési 
díjakat az éves költségvetési rendelet állapítja meg. 

 
III. fejezet 

 
Hatályba lépés 

Záró rendelkezések 
 

20. § 
 

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatály-
ba.  

  
 

 Dávid Sándor sk. dr. Baranyai Eszter sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. július 26. 
 
 
 
 dr. Baranyai Eszter sk. 
 jegyző 
 
 
A rendelet hiteléül: 
 
Regöly, 2006. november 6. 
 
 
 dr. Baranyai Eszter 
 jegyző 
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