
Nyírmihálydi Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2012. (II.27.) önkormányzati 

r e n d e l e t e  

 

A szociális ellátások helyi szabályozásáról 

 

Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) 

bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1), (3) bekezdésében, 35.§ (2) bekezdésében, 37.§ (1) 

bekezdés d) pontjában, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 43/B.§ (1) és 

(3) bekezdésében, 45.§ (1), (3) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 47.§ (2), (5) 

bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 

92.§ (1) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

I. Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak 

megfelelő, és az önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel a szociálisan 

rászorulók részére nyújtható pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások 

formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok 

igénybevételének, feltételeit és garanciáit. 

(2) Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló 1993. évi III. tv. 

(továbbiakban Szt.)  62.§ (1) bekezdése szerinti szociális étkeztetés, az Szt.  63.§ (1) bekezdés 

szerinti házi segítségnyújtás, az Szt. 64. § (1) bekezdése szerinti családsegítés, az Szt. 65/F§ 

(1) bekezdése szerinti nappali ellátás feladatát a Nyírbátor és Vonzáskörzet Többcélú  

Kistérségi Társulás látja el.   

 

 

 

 

II. A szociális ellátások általános szabályai 



2.§ 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeli szociális ellátások megállapítása 

és a szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelmet Nyírmihálydi Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalában (4363 Nyírmihálydi Postakör u. 2) lehet előterjeszteni. 

(2) A rendszeres pénzbeli ellátások a jogosult bankszámlájára történő utalással kerülnek 

kifizetésre. A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden 

hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 

15 napon belül történik.  

(3) Az eseti pénzbeli ellátások a Polgármesteri Hivatal házipénztárából a döntést követően 

azonnal, készpénzben is kifizetésre kerülhetnek, amennyiben az ellátás megállapítása 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére történik. 

(4) A kérelmező a kérelmében köteles saját, valamint családja, illetve a vele egy háztartásban 

lakó személyek adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. 

(5) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza: 

 

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait; 

b) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; 

c) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; 

d) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám); 

e) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat. 

A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő 

igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 

III. Pénzbeli és természetbeni ellátások 

3.§ 

(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező és a lakásfenntartási támogatást kérelmező személy, a 

jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének folyamatos, a jogosultság 

megszerzése utáni rendben tartására az alábbiak szerint: 

a.) Köteles a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartására, az önkormányzat ingyenes 

lomtalanítás igénybevételére, az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására. 

b.) Köteles gondoskodni az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatáról, 

műveléséről, ennek hiányában gyommentesítéséről. 

c.) Köteles az ingatlant határoló 1 méter széles területsávnak, a járda melletti zöld sáv 

úttestig terjedő teljes területének tisztántartására, szemét és gyommentesítésére, 



d.) Köteles a lakásának rendeltetésszerű használatára, folyamatos tisztántartására, 

takarítására, a lakás higiéniájának biztosítására. 

e.) Köteles az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert rágcsálóktól, kártevőktől való 

mentesítésére, 

f.) Köteles az állattartásra vonatkozó jogszabályok betartására. 

g.) Köteles az ingatlan állagának megőrzésére, hogy az ne veszélyeztesse az emberi 

egészséget, testi épséget. 

h.) Köteles az ingatlanával határos járdaszakasz csúszásmentesítésére, jégmentesítésére. 

i.) Köteles a parlagfű irtást elvégezni ingatlanán. 

j.) Nem halmozhat fel kommunális hulladékot lakásában, kertjében, mely ez emberi 

egészségre, testi épségre veszélyes, vagy amely kártevők elszaporodását okozná. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a kérelmező köteles a jogosultság megállapítását 

követően is fenntartani. A feltételek teljesítésére a kérelmezőt a jegyzőnek az elvégzendő 

feladattal arányos, de legalább 5 napos határidő tűzésével és az elvégzendő feladatok konkrét 

megjelölésével fel kell szólítania. 

 (3) Az aktív korúak ellátására jogosult köteles:  

a.) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a családsegítőnél 

nyilvántartásba vetetni magát, 

b.)  a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez 

igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni és az ezen 

alapuló együttműködési megállapodást megkötni, 

c.) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, folyamatosan 

kapcsolatot tartani a családsegítővel és legalább kéthavonta eleget tenni a 

családsegítő által megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének. 

(4) A Nyírmihálydi Családsegítő Szolgálat a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális 

állapotához igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: 

a.) egyéni képességeket fejlesztő, 

b.) életmódot formáló, 

c.) egyéni életvezetési, 

d.) álláskeresésre irányuló, 

e.) munkára és pályára állítási, 

f.) pályakorrekciós, 

csoportfoglalkozások és tanácsadások. 

(5) Az aktív korúak ellátására jogosult személy megszegi az együttműködési kötelezettségét 



akkor, ha: 

a.) a segélyezett nyilvántartásba nem veteti magát, 

b.) az együttműködési megállapodást a segélyezett nem írja alá, 

c.) a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban meghatározottakat a 

rögzítettek szerint nem teljesíti.  

Amennyiben a segélyezett együttműködési kötelezettségét elmulasztja, 5 napon belül 

igazolást csatolhat be, melyben indokolnia kell mulasztását. 

4. § 

Helyi lakásfenntartási támogatás 

(1) Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást a normatív lakásfenntartási 

támogatás kiegészítéseként nyújtja. 

(2) Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást, annak a normatív lakásfenntartási 

támogatásban részesülő személynek nyújtja, akinek a háztartásában a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (2a)-(2c) bekezdésében foglalt és a 

szerint értendő egy fogyasztási egységre eső havi jövedelem nem haladja meg a 6.000 Ft-ot és 

a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatást természetbeni ellátás formájában kell nyújtani a 

lakásfenntartáshoz fűződő rendszeres kiadásokhoz. 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti 

meg a jogosultat és a támogatást 4 hónapra lehet legfeljebb megítélni. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 1.000 Ft. 

 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatásra való igényt, a normatív lakásfenntartási támogatási 

kérelemhez csatolt külön írásbeli kérelemben lehet benyújtani. 

(7) A helyi lakásfenntartási támogatás a Polgármester hatásköre.  

 

 

 

5.§ 

Átmeneti Segély 

(1) Az Szt. 45.§ (1) bekezdése szerint létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került személy részére nyújtható alkalmanként megállapított átmeneti segély összege 15.000 

Ft-nál több nem lehet. 

(2) Az Szt. 45.§ (1) bekezdése szerint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 



személy részére havi rendszerességgel adható átmeneti segély havi összege nem lehet 

kevesebb 2.000 Ft-nál és nem lehet több 10.000 Ft-tól, a folyósítás időtartama maximum 12 

hónap. 

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított átmeneti segély nyújtható pénzben vagy 

természetben. 

a.) A pénzben nyújtott átmeneti segély megállapítása a Polgármester hatáskörébe 

tartozik. 

b.)  A természetben nyújtott átmeneti segély megállapítása a Polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

c.)  A (2) bekezdés szerint adható átmeneti segély megállapítása a Polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

(4) Indokolt esetben, a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználására 

vonatkozó elszámolásnak a Polgármester felé, a Polgármesteri Hivatalba történő 

benyújtásáról.  

Ez esetben a határozatban a felhasználás célját és a felhasználásról történő elszámolási 

kötelezettséget meg kell határozni. Indokolt esetnek számít, ha az átmeneti segélyt kiskorú, a 

kérelmező nevelésében lévő személyre való tekintettel kerül megállapításra. 

(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdés szerint meghatározott célra nyújtott átmeneti 

segély felhasználásáról a határozatban rögzített módon nem számol el, vagy a kérelmező a 

nem a határozatban meghatározott célra fordított átmeneti segély összegét nem fizeti vissza, 

átmeneti segély a kérelmező részére ismételten nem állapítható meg. 

(6) Az e § szerint megállapított átmeneti segély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti 

formanyomtatványon lehet benyújtani. 

6.§ 

Temetési segély 

 

(1)  A  temetési segélyre való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy 

főre eső jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban ne érje el a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3-szorosát.  

(2) A temetési segély a jogosult személynek utalt pénzbeli támogatás, melynek összege: 

9.000.-  Ft 

(3) Az Szt. 46.§ (3) bekezdése figyelembe vételével a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

mindenkori összege megegyezik a köztemetés költségével, melynek összegét a szolgáltató és 

az önkormányzat minden évben felülvizsgál és megállapodásban rögzít. 



(4) A temetési segély megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, legkésőbb a temetést követő 60. napon. 

(5) A temetési segély megállapítása a Polgármester  hatáskörébe tartozik. 

7.§ 

Közgyógyellátás 

(1) Az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátásra való jogosultságot biztosít az 

önkormányzat amennyiben a szociálisan rászorult havi rendszeres gyógyító ellátásának 

költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 

(2) Szociálisan rászorultnak minősül az (1) bekezdésben foglalt ellátás kérelmezője, ha a 

kérelmező háztartásában az egy főre jutó családi jövedelem összege nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-

át. 

(3) A gyógyszer felhasználásának szükségességét a kérelmezőnek háziorvosával 

igazoltatnia kell. 

(4) Az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása  

       az Oktatási, Kulturális és Népjóléti Bizottság hatásköre.  

8.§ 

Köztemetés 

A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítheti részben vagy 

egészben az eltemetésre köteles személyt, ha a kérelmező családjában az egy főre eső 

jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

9.§  

Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2012. március 01. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2011.(IX.09.) 

önkormányzati rendelet. 

           Dr. Vincze István sk.                                                                   Dr. Nánássy Elek  sk. 

 Polgármester                      Jegyző 

 


