
Söjtör Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020 (IV.9.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól  

 

Söjtör Község Önkormányzatának Polgármestere a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és 

(3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, továbbá a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) 

bekezdésében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a település szociális biztonságának megteremtése és megőrzése 

érdekében meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetbeni 

ellátások formáit, a nyújtott szociális szolgáltatásokat és a gyermekvédelmi alapellátásokat; a 

jogosultsági és eljárási szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya pénzbeli és természetbeni ellátások, szociális alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti alapellátások tekintetében Söjtör község közigazgatási területén állandó 

lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ottélő, Szt-ben meghatározott személyekre 

terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó családsegítés tekintetében 

Söjtör Község Önkormányzata által fenntartott Söjtöri Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

működési területéhez tartozó Zalatárnok településen élő, Szt-ben meghatározott személyekre is 

kiterjed.  

 

  



2. Eljárási rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Az Szt.-ben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket e rendelet felhatalmazása 

alapján, átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 

 

(2) Az ellátás iránti kérelmet a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: 

Hivatal) lehet előterjeszteni a Söjtör, Petőfi u. 2. szám alatt, az erre rendszeresített 

formanyomtatványon (1-2. melléklet). 

 

(3) A szociális étkeztetésre irányuló kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon 

kell benyújtani (3. melléklet). 

 

(4) A házi segítségnyújtásra irányuló kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon a 

házi gondozó közreműködésével is benyújtható (4. melléklet). 

 

(5) A döntésre jogosult a döntését, a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint szükség 

esetén környezettanulmány alapján köteles meghozni. Mellőzni kell a környezettanulmány 

felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már valamilyen 

ellátásban részesült, és körülményeiben nem következett be változás. 

 

4. § 

 

Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás 

megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – 

amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – 

méltányosságból 

a) elengedheti vagy csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyéb esetben 150 %-át nem haladja meg, 

b) részletekben fizettetheti meg. 

 

5. § 

 

Az ellátást igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogaiknak védelme 

érdekében, észrevételeikkel, panaszaikkal Söjtör község polgármesteréhez, illetve Söjtör 

Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhatnak. 

 

3. Értelmező rendelkezés 

 

6. § 

 

E rendelet alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset: 

a) elemi kár, vis maior helyzet 

b) hosszabb ideig tartó kórházi kezelés 



c) tartós betegség 

d) baleset miatt jelentős jövedelem-kiesés 

e) bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés, amelynek következtében a kérelmező 

azonnali pénzügyi segítségre szorul, 

 

 

KÜLÖNÖS RÉSZ 

 

I. Fejezet 

Pénzbeli ellátások 

 

1. Rendkívüli települési támogatás 

 

7. § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik 

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 

alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 

egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg. 

 

(3) Rendkívüli települési támogatás igényelhető (az 1. melléklet szerinti 

formanyomtatványon): 

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, 

vagy 

b) az egészségi állapot megőrzését szolgáló kiadás mérséklésére, így különösen 

ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik közgyógyellátási igazolványra nem 

jogosultak, de egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz 

kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, 

bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer-, 

gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni 

c) gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel 

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 

 

(4) Rendkívüli települési támogatás kérelmezése esetén a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetet közüzemi számlával, lakáscélú kölcsön törlesztő részlet elmaradásáról 

szóló pénzintézeti igazolással, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz eseti vagy havi költségéről 

szóló igazolással, baleseti jegyzőkönyvvel, biztosító kárfelmérésével vagy egyéb iratokkal kell 

igazolni. 

 

  



8. § 

 

(1) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok számára ugyanazon rendkívüli 

élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott 

kérelemre rendkívüli települési támogatás – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulás esetét – nem állapítható meg. 

 

(2) A különös méltánylást érdemlő eset alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás 

kivételével nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás: 

a) azon aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy 

munkanélküliként munkahely keresés céljából nem működik együtt az állami foglalkoztatási 

szervvel, 

b) azon személynek, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy az önkormányzattal 

szemben köztartozást halmozott fel, 

c) rendezetlen lakókörnyezettel rendelkezik, illetve megsérti az állattartásról szóló 

előírásokat. 

 

9. § 

 

(1) A rendkívüli települési támogatás eseti összege nem haladhatja meg a 10 000 Ft-ot, éves 

szinten pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét. 

 

(2) A rendkívüli települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában 

kell megállapítani. 

 

10. § 

 

(1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a polgármester átruházott 

hatáskörben dönt. 

 

(2) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében 

a kérelmezőt a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, stb.) 

becsatolására hívhatja fel. 

 

(3) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott települési támogatás céljának megfelelő 

felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a Hivatal által 

kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a 

közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. 

11. § 

 

(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli 

települési támogatásra jövedelemtől függetlenül jogosult az eltemettető, amennyiben a kérelem 

az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 

 



a) az eltemettető Söjtörön állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen 

Söjtörön tartózkodik, 

b) az elhunyt személy halálakor söjtöri állandó lakos volt. 

 
[1] Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli 

települési támogatás összege 25 000 Ft. 

 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli 

települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet 

benyújtani. 

 

12. § 

 

(1) Amennyiben a 7. § (2) bekezdésben foglalt feltétel fennáll, a rendkívüli települési 

támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

 

(2) A kamatmentes kölcsön összege a 120 000 Ft-ot nem haladhatja meg, mely 24 hónapon 

belül egy alkalommal igényelhető (a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon). 

 

(3) Kamatmentes kölcsön formájában a rendkívüli települési támogatás legfeljebb 12 hónapos 

visszafizetési kötelezettséggel adható. 

 

(4) Ugyanannak a személynek újabb kamatmentes kölcsön csak abban az esetben adható, ha 

az előző kölcsön összegét már visszafizette és a két kölcsönfelvétel között legalább 24 hónap 

telt el. 

 

(5) A kamatmentes kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a 

visszafizetés időtartamáról, feltételeiről. 

 

(6) Kamatmentes kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal a polgármester szerződést köt, 

amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat, valamint 

fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. 

 

(7) A kamatmentes kölcsön célirányos felhasználásáról a jogosult a kölcsönszerződésben 

meghatározott időn belül köteles elszámolni. 

 

(8) Nem rendeltetésszerű felhasználás, illetve az elszámolás elmulasztása esetén a kölcsönben 

részesült egy összegben köteles a hátralékot visszafizetni, valamint 5 évig nem részesülhet 

kamatmentes kölcsönben. 

 

(9) A polgármester rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, krízishelyzet esetén, 

jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési támogatást nyújt kérelemre vagy hivatalból, 

esetenként legfeljebb 100 000 Ft összegben. 

 

 

 



10) Nem állapítható meg kamatmentes kölcsön: 

a) azon aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy 

munkanélküliként munkahely keresés céljából nem működik együtt az állami foglalkoztatási 

szervvel, 

b) azon személynek, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy az önkormányzattal 

szemben köztartozást halmozott fel. 

c) rendezetlen lakókörnyezettel rendelkezik, illetve megsérti az állattartásról szóló 

előírásokat. 

 

2. Bursa Hungarica ösztöndíj 

 

13. § 

 

(1) A képviselő-testület – ha a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat 

csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi 

fordulójához – Bursa Hungarica ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a 

söjtöri lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló pályázót, aki megfelel az ösztöndíjrendszer 

adott évre meghirdetett Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak. 

 

(2) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat azonos időben 

pályázatot tesz közzé, amely tartalmazza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződés Feltételeiben meghatározott 

szempontokat. 

 

(3) Az ösztöndíj elnyerése érdekében az igénylő a pályázati kiírásban meghatározott 

formanyomtatványon és határidőig köteles a pályázatát írásban benyújtani, amelyhez csatolni 

kell a pályázati kiírásban meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat. 

 

(4) A képviselő-testület határozatban dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról 

vagy elutasításáról, valamint az ösztöndíj összegéről. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

II. Fejezet 

Természetbeni ellátások 

 

1. Köztemetés 

 

14. § 

 

(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik – az Szt. 48. 

§-ában és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 34. §-

ában foglaltaknak megfelelően – az elhunyt személy közköltségen való. eltemettetéséről. 

 



(2) Közköltségen csak a legolcsóbb temetés rendelhető el. A helyben szokásos legolcsóbb 

temetés költsége 180 000 Ft. 

 

(3) Az önkormányzat a köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes 

közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítésére kötelezi. 

 

(4) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést 

engedélyezhet, illetve a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól annak 30 %-a 

erejéig mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha annak családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 

150 %-át nem haladja meg. 

 

III. Fejezet 

Szociális szolgáltatások 

 

15. § 

 

(1) Az önkormányzat az Szt. 57. §-ában felsorolt szociális alapszolgáltatások közül, a 

szociálisan rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátást a Söjtöri Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. 

 

16. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelemről a a hatáskör gyakorlója 30 

napon belül dönt. Haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak 

a rászorultnak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása 

veszélyezteti. 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni, ha 

a.) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt 

b.) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette 

igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki 

c.) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza 

d.) az ellátott más ellátási formában történő jogosultságának megállapítása indokolt vagy 

jelenlegi ellátása nem indokolt e.) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy térítési díj fizetési kötelezettségének 6 hónapon keresztül nem tesz eleget  

f.) a jogosult halálával. 

 

(3) Az ellátás megszüntetéséről a hatáskör gyakorlója dönt. A döntés ellen Söjtör Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fordulni. 

 



17. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját a Képviselő-testület a jogszabályok 

figyelembe vételével külön rendeletben határozza meg azzal, hogy jövedelemmel és egyéb 

rendszeres pénzellátással nem rendelkező személy részére az Önkormányzat térítésmentesen 

biztosítja az ellátást. 

 

18. § 

 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj 

összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díjról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény vezetőjéhez fordulhat, aki az illetékes 

önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a felmerült igényt. A térítési díj összegéről a 

lakóhely szerint illetékes önkormányzat képviselő-testülete határozattal dönt. 

 

1. Étkeztetés 

 

19. § 

 

(1) Az étkeztetés keretében az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni. 

 

(2) Életkora miatt rászorult az a személy, aki személyazonosításra alkalmas okmány 

másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. 

 

(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki a 

háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud 

gondoskodni. 

 

(4) Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására 

részben képes, és fogyatékosságát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. §-ában meghatározott 

szakvéleménnyel igazolja.  

 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorultnak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. 

A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. §-ában meghatározott 

szakvéleménnyel kell igazolni. 

 

(6) Hajléktalansága miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki nyilatkozata szerint 

bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan 

szállás. 

 

(7) Az Önkormányzat az étkeztetést szociális konyha keretében, szociális szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) kötött szerződés útján, mástól vásárolt étkeztetési 

szolgáltatás biztosításával nyújtja, heti öt alkalommal, munkanapokon. 

 



(8) Az ellátást az igénylő részéről történő elvitellel, illetve a Szolgáltató útján házhoz 

szállítással biztosítja az Önkormányzat, térítési díj ellenében.  

 

(9) A polgármester az étkeztetés biztosításáról, az ellátás megkezdése előtt, az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével, vagy más eltartásra köteles személlyel írásban 

megállapodást köt. 

 

2. Házi segítségnyújtás 

 

20. § 

 

(1) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat az Szt. 63. §-ában meghatározottak szerint, a 

vele közalkalmazotti jogviszonyban álló 3 fő házi gondozó útján biztosítja. 

 

(2) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat közigazgatási területén élő, megállapított 

gondozási szükséglettel rendelkező személyek igényelhetik, az Szt 63. §-ában foglaltak 

figyelembevétele mellett. A szolgáltatást munkanapokon 8 órától 16 óráig lehet igénybe venni. 

 

(3) A házi segítségnyújtás napi időtartama egy igénybe vevő esetén a 4 órát nem haladhatja 

meg. 

 

(4) Az egy gondozó által ellátható gondozotti létszámot jogszabály határozza meg. 

 

(5) A házi segítségnyújtás és az étkeztetés együttesen is nyújtható az arra rászorulók számára. 

 

(6) A polgármester a házi segítségnyújtás biztosításáról, az ellátás megkezdése előtt, az 

ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével, vagy más eltartásra köteles személlyel 

írásban megállapodást köt. 

 

3. Családsegítés 

 

21. § 

(1) A családsegítést az önkormányzat az Szt. 64. §-ában meghatározottak szerint, az általa 

fenntartott Söjtöri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. 

 

(2) A Söjtöri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az egyén és a család számára 

nyújtott szolgáltatása térítésmentes. 

 

IV. Fejezet 

Gyermekjóléti alapellátások 

1. Gyermekjóléti szolgáltatások 

22. § 

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat az önkormányzat az általa fenntartott Söjtöri 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. 

 



(2) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Gyvt. 39-40. §-ában meghatározott feladatokat 

látja el. 

 

(3) A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi, 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének biztosításához, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez. Gyermekjóléti alapellátás keretében ellátandó feladatok 

különösen: 

a) a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése 

b) a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 

c) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása. 

 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

23. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2018. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 

  Könyves Gábor                                    dr. Szabó Eszter 

                          polgármester                                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


