
MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

a települési szociális ellátások helyi szabályairól 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

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

bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, 

a 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. 

pontjában és a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő 

rendeletet alkotja a települési szociális ellátások helyi szabályairól: 

 

I. Fejezet 

1.Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1. § 

(1) E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak 

megfelelően meghatározza az Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások 

formáit, igénybevételének feltételeit. 

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult 

családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket 

arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy 

maguk, valamint családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó 

jövedelemből tudjanak gondoskodni. 

(3) A szociális segítséget minden olyan esetben, amikor lehetséges, az egész család 

támogatására kell felhasználni, és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási 

formákat, amelyek a család szerepét ezáltal erősítik.  

 

A rendelet hatálya 

2. § 

E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 6. §-ban, a 7. § (1) 

bekezdésében meghatározott személyekre, amennyiben Mosonszolnok község 

közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, 

valamint a hajléktalan személyekre.  
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II. Fejezet 

2.A települési szociális ellátások formái 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat az alábbi települési szociális ellátási formákat határozza meg: 

a) pénzbeli települési támogatás: 

aa) ápolási támogatás, 

ab) rendkívüli települési támogatás, 

ac) temetési támogatás, 

ad) szociális kamatmentes kölcsön, 

ae) gyógyszerköltség támogatás; 

 

b) természetbeni települési támogatás: 

ba) rendkívüli települési támogatás nyújtása élelmiszerutalvány, vagy 

tüzelőutalvány formában, 

bb) gyermekek étkezési támogatása 

bc) lakhatási támogatás; 

 

c) alapszolgáltatások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

ca) szociális étkeztetés, 

cb) házi segítségnyújtás, 

cc) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

cd) családsegítés. 

 

 

3.Pénzbeli települési támogatások 

 

Ápolási támogatás 

4. § 

(1) A Képviselő-testület Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága (továbbiakban: 
Bizottság) méltányosságból ápolási támogatást állapíthat meg 1 év időtartamra annak 
a hozzátartozó kérelmezőnek, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy 
ápolását, gondozását végzi, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem 
haladja meg 

a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 
%-át, 

b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át. 
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(2)1 Az ápolási támogatás összege: maximum 28.500,- Ft/hó.” 

(3) A támogatás a benyújtásának időpontjától nyújtható. 

(4) A kérelem benyújtásakor a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a beteg 
állapotáról szóló orvosi igazolást is. 

(5) A támogatás megállapítása előtt, valamint a felülvizsgálat során környezettanulmányt 
kell készíteni. 

(6) A támogatás feltételeit évente felül kell vizsgálni, szükség esetén – ha az ápolt, vagy 
az ápoló körülményeiben beállt változás indokolja -, évközben is felül lehet vizsgálni. 

(7) Az ápolási támogatás az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt 
megszüntethető, ha az ápolást, gondozást végző személy nem teljesíti ápolási 
kötelezettségét, így különösen: 

a) ha az ápolt személy, vagy a lakókörnyezete gondozatlan, rendezetlen, piszkos, 

b) ha az ápolt személy élelmezéséről nem, vagy hiányosan gondoskodik, 

c) ha az ápolt háziorvosával nem tartja rendszeresen a kapcsolatot, illetőleg az ápolt 
gyógyszerezéséről nem gondoskodik. 

 

Rendkívüli települési támogatás 

5. § 

 

(1) 2 A Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok 
részére rendkívüli települési támogatást nyújt, amennyiben az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg: 

a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át,  

b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 235 %-át,  

c) teljesen egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 215 %-át,  

d) olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek, 
vagy a családban fogyatékos felnőtt él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 255 %-át.” 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl. elemi kár, kórházi kezelés,) a rendkívüli 
élethelyzetbe került személy részére jövedelmére tekintet nélkül évente legfeljebb 
egy alkalommal rendkívüli települési támogatás adható, amelynek összege nem 
haladhatja meg a nyugdíjminimum 500 %-át. 

                                                           
1 Módosította a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2018. március 6-án. 
2 Módosította a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet Hatályba lép: 2018. március 6-án. 
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(3) Különös méltánylást érdemlő, sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei azonnali 
segítséget indokolnak (pl. elemi kár, kórházi kezelés, élelmiszerhiány, tüzelőhiány, 
haláleset), a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igénylő 
részére jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül rendkívüli települési támogatást 
állapítson meg, melynek összege maximum 15.000,- Ft. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatás összege nem haladhatja meg 
alkalmanként az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 125 %-
át. 

 

6. § 

 

(1) Az 5. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás nyújtható eseti jelleggel 
vagy meghatározott időszakra egyenlő részösszegre elosztva havi rendszerességgel.  

(2) A havi rendszerességgel megállapított ellátás esetén: 

a) az ellátást legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig lehet megállapítani, 

b) a támogatás kezdő napja a kérelem benyújtása. 

(3) A havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítását 
meg kell szüntetni, ha 

a) a támogatásban részesülő személy állandó lakcíme a támogatás ideje alatt úgy 
változik meg, hogy Mosonszolnokról elköltözik, 

b) a jövedelmi viszonyokban olyan pozitív változás áll be, amely a támogatásban való 
részesítést a kezdetektől kizárta volna. 

 

Temetési támogatás 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy temetési támogatást 
állapítson meg jövedelemre tekintet nélkül azon személy részére, aki az elhunyt 
személy temetéséről gondoskodott. 

(2) A Képviselő-testület a helyben szokásos temetés költségét 200.000,- Ft-ban állapítja 
meg. 

(3) 3Az (1) bekezdésben foglalt támogatás összege a helyben szokásos temetési költség 

minimum 10 %-a, maximum 35.000,- Ft.  

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárásban a kérelemhez be kell mutatni: 

                                                           
3 Módosította a 3/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. február 13-tól. 
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a) a temetés költségeiről a támogatást kérő, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 
hozzátartozója nevére kiállított számlák eredeti példányát, továbbá 

b) ha a haláleset más önkormányzat illetékességi területén történt, az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatát. 

Szociális kamatmentes kölcsön 

8. § 

 

(1) A Bizottság szociális kamatmentes kölcsönben részesítheti azt a rászorult személyt, aki 

a)  olyan átmeneti pénzzavarba került, vagy olyan rendkívüli kiadása merült fel, 
amely veszélyezteti a saját és családja létfenntartását, vagy  

b) elemi kár érte, vagy  
c) annak a lakóépületnek az életveszélyessé válásának megelőzése érdekében merül 

fel kiadása, amelyben kérelmező és családja életvitelszerűen lakik.  
(2) A szociális kamatmentes kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének háromszorosát nem haladhatja meg. 

(3) A szociális kamatmentes kölcsön maximum 12 hónap visszafizetési időtartamra 
adható. 

(4) A kölcsönnyújtás feltételeit kölcsönszerződésben kell rögzíteni, melyet a polgármester 
ír alá. 

(5) A kölcsönt a folyósítás időpontját követő hónaptól kezdődően, havi egyenlő 
részletben kell visszatéríteni. 

(6) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben, valamint különös méltánylást érdemlő 
esetben (önkormányzati feladatot ellátó személy esetén) a Képviselő-testület a 
szociális kamatmentes kölcsön összegét maximum 1.000.000,- Ft összegben is 
meghatározhatja. Ez esetben a visszafizetés időtartama maximum 5 év. 

(7) Ha a kérelmezőnek a kölcsön visszafizetésével kapcsolatban gondjai merülnek fel, a 
Bizottságtól 1 alkalommal kérheti a visszafizetés halasztását, vagy a részletek 
nagyságának átütemezésével a visszafizetés meghosszabbítását. 

(8) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szociális kamatmentes kölcsönt 
kétévente egyszer lehet igénybe venni, feltéve, ha a korábbi kölcsön maradéktalanul 
visszafizetésre került. Ez alól kivétel a haláleset 

(9) Aki fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bizottság az ismételten 
benyújtott kérelmet elutasítja. 

(10) A (6) bekezdésben meghatározott szociális kamatmentes kölcsön ismételt igénylése 
esetén a kölcsön összege maximum 300.000,- Ft, amelyet 30 hónap alatt kell 
visszafizetni. 

 

Gyógyszerköltség támogatása 

9. § 
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(1)4 Szociálisan rászorultnak kell tekinteni, és a Bizottság gyógyszerköltség támogatásban 
részesítheti azt a személyt, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem 
jogosult, de az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg: 

a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének   
300 %-át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át ; 

b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500 %-át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri, vagy 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át; 

c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
350 %-át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, 

d) olyan család esetében, amelyben fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg 
személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, és a 
havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.” 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások mértéke az igazolt költségek 60 %-
a/hó, de nem lehet több mint 28.500,- Ft/hó. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások kérelméhez mellékelni kell a gyógyszertár 
által igazolt gyógyszerköltségeket. 

(4) 5 Az a személy, akinek életviteléhez – háziorvosi igazolás alapján – gyógyászati 
segédeszköz használata, protézis, vagy pacemaker szükséges a jövedelme nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át, és a 
havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt támogatás mértéke az igazolt gyógyszerköltség maximum 60 
%-a/hó. 

 

4.Természetbeni települési támogatások 

 

Élelmiszerutalvány, tüzelőutalvány 

10. §  

 

(1) Természetbeni juttatásként kell a rendkívüli települési támogatást megállapítani, ha 
segély céljának elérése készpénzben történő kifizetéssel nem látszik biztosítottnak. 

(2) A természetbeni juttatások formája az „élelmiszerutalvány” és a „tüzelőutalvány”. 
                                                           
4 Módosította a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet Hatályba lép: 2018. március 6-án. 
5 Módosította a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet Hatályba lép: 2018. március 6-án. 
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Gyermekek étkezési támogatása 

11. § 

 

(1) A Bizottság étkezési támogatást állapíthat meg annak a gyermeknek a részére, aki 

a) bölcsődei ellátásban részesül, vagy 

b) óvodai ellátásban részesül, vagy 

c) oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és szociálisan rászoruló családi, vagy 
lakhatási, vagy anyagi vagy egészségi körülményei miatt. 

(2) A támogatás mértéke az étkezési térítési díj egy részének, maximum 90 %-ának az 
Önkormányzat általi átvállalása.  

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatást számla ellenében a gyermeket ellátó intézménybe 
kell közvetlenül utalni. 

 

Lakhatási támogatás 

12. § 

 

(1) Mosonszolnok Község Önkormányzata lakhatási támogatás keretében átvállalja a 
községben állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 60 
éven felüli lakosoktól a szemétszállítási díjat az őket megillető méretű gyűjtőedény 
erejéig.  

(2) A támogatás egyéb feltétele a kérelmező és a szolgáltató között a hulladékszállításra 
megkötött közüzemi szerződés megléte, továbbá nem áll fenn díjtarozás a szolgáltató 
felé. 

(3) A 60. életév betöltését negyedévente kell figyelembe venni. 

 

5.Alapszolgáltatások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Szociális étkeztetés 

13. § 

 

A szociális étkeztetés feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
keretében, Társulási Megállapodás alapján történik. 

 

Házi segítségnyújtás 

14. § 
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(1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
keretében, Társulási Megállapodás alapján történik. 

(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottat a szolgáltatásért 
fizetendő óradíj 30 %-áig támogatásban részesíti. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

15. § 
 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvár 
Térségi Társulás keretében, Társulási Megállapodás alapján történik. 

(2) Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátottat a 
szolgáltatásért fizetendő díj 100 %-áig támogatásban részesíti. 

 

Családsegítés 

16. § 
 

A családsegítés feladatainak ellátása a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás keretében, 
Társulási Megállapodás alapján történik.  

 

III. Fejezet 

6.A települési szociális támogatások igénylésének, kifizetésének, felhasználása 
ellenőrzésének általános szabályai 

17.§ 

 
(1) E rendeletben foglalt települési támogatás a rászorult kérelmére, vagy bármely más 

személy javaslatára, továbbá hivatalból is adható. 

(2) A támogatás iránti kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni a Mosonszolnoki 
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hivatalos helyiségében.  

(3) A kérelem az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be 
az 1. függelékben foglalt tartalom szerint. A szóban előterjesztett kérelmet szintén a 
formanyomtatványon kell rögzíteni és a kérelmezővel aláíratni.  

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkoznia kell a saját és a családjában, vagy háztartásában élő személyek 
jövedelméről és vagyoni viszonyairól. A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a kérelemben feltüntetett jövedelmet igazoló dokumentumokat, 
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b) elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy a károsult rendelkezett-e 
biztosítással, és milyen összeg kerül kifizetésre, továbbá kárbecslés és a javítás 
költségeinek előzetes kalkulációját, 

c) közüzemi díj hátralék rendezésére hivatkozás esetén a közüzemi számlát. 

(5) Amennyiben a jövedelemről becsatolt igazolások, vagy nyilatkozatok – a Bizottság 
megítélése szerint – nem valós adatot tartalmaznak, úgy környezettanulmány 
készítését rendelheti el, és a kérelem tárgyában ennek elvégzése után hoz érdemi 
döntést. 

(6) Amennyiben a települési támogatás pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, 
utólagos elszámolási kötelezettség is előírható. 
 

(7) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt.-ben foglaltakat kell 
alkalmazni. 
 

(8) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántar-
tásaiban fellelhetőek.  

 
A települési szociális támogatások kifizetése,  

a jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése 

18. §  
 

(1) Az esetenként adott települési támogatás összege az Önkormányzat házi pénztárából 
kerül kifizetésre. 

(2) A havi rendszerességgel megállapított támogatás utalással kerül kifizetésre. 

(3) Az Szt. 17. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmek elbírálása a Bizottság 
hatáskörébe tartozik.  

 
IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

19. § 
 

(1) A rendelet 2015. március 1-jétől lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet. 

 

Mosonszolnok, 2015. február 25. 

 

 Török Sándor      Gálné dr. Takács Eszter 

  polgármester         jegyző 
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Záradék: Kihirdetve. 

Mosonszolnok, 2015. február 27. 

 

        Gálné dr. Takács Eszter 

         jegyző 


