
Őr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2015.(II.26) 

önkormányzati rendelete egységes szerkezetben  

A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról  

Őr Község Önkormányzata Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében, valamint A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján , figyelemmel A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. 
törvény 45.§ - ában foglaltakra, az ott meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  

I. Fejezet  

1.§ 

(1)A rendelet Őr község közigazgatási területén nyújtott szociális igazgatásra és szociális 

     ellátásokra terjed ki. 

A rendelet hatálya kiterjed Őr Község közigazgatási területén élő: 

- magyar állampolgárokra, 

- bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 

- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

- a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre 
 

(2) A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a Képviselő- Testület Hivatalához 
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet benyújtani. 

Önhibáján kívül rendkívüli krízishelyzetbe kerülő helyi lakos részére – a Képviselő- Testület 
utólagos tájékoztatása mellet- maximum 50. 000 Ft összeghatárig vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, azzal a feltétellel, hogy a támogatásban részesülő az általa kapott összeg 
felhasználásáról utólagosan elszámolni köteles 

A szociális ellátás iránti kérelmet írásban, vagy szóban lehet benyújtani. 

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő 
ügyben a kérelmet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. 

 

(3) A szociális ellátás iránti kérelemhez csatolni kell: 

- a.) az igénylő és vele egy háztartásban élők havi jövedelméről szóló igazolást. 
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- b.) az igénylő nyilatkozatát a Sztv-ben meghatározott vagyoni helyzetéről.(1.sz.melléklet) 

„A jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető 
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, ill. egyéb jövedelmeknél a kérelem 
benyújtását megelőző egy évi nettó jövedelem (mg. növénytermesztés, állattenyésztés, 
alkalmi munka stb.)” 

II. Fejezet  

A települési támogatás formái  

2.§ Települési támogatás   

a.)Rendkívüli települési támogatás  

b.) Lakhatási támogatás 

c.) Gyógyszerkiadások viseléséhez  

d.) Ápolási támogatás   

céljából nyújtható. 

 

3.§(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal 
küzdő személynek ,akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 100%-át ,egyedülálló esetében 150%-át 
,és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud,mert 

a.)tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése keletkezett be ,vagy  

b.)elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy  

c.)nyugdíj vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól  és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény 3.§ (1) bekezdése  szerint folyósított ellátás 
kifizetése a jogosultság megállapításának élhúzódása miatt késik vagy  

d.)  gyermek nevelésével , gondozásával a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartáshoz ,a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadásai keletkeztek. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás összege maximum 
10.000 Ft ,de nem haladhatja ,meg a tényleges költség mértékét.  

(3) A települési támogatás létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan  vagy 
tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére ,ismétlődően ,tárgyévben a kérelem 
benyújtásától számított két havonta 3.000 Ft, gyermeket nevelő családban 4.000 Ft értékű 
vásárlási utalvány formájában is nyújtható. 

4.§ (1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek ,aki 
álláskeresőként ,illetve akinek családjában élő személy munkanélküliként a munkahely 
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keresés céljából nem működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Mátészalkai Járási Hivatal  Járási Munkaügyi Kirendeltségével. 

5.§(1)A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként  

a.)Közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg. 

(2)Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek ,akinek a háztartásában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át. 

6.§ (1) A 14.§(1) bekezdés a.) pontja szerinti közüzemi díj támogatás összege minimum 
2.500Ft, de nem haladhatja meg a havi 5.000 Ft-ot. 

(2)Minimum összeg (2.500 Ft) állapítható meg annak akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Maximum 
összeg (5.000 Ft)állapítható meg annak ,akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem 
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  

(3)Az  5.§ (1) bekezdésében meghatározott támogatások háztartásomként egy személy 
részére állapíthatóak meg. 

(4) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési  támogatásra  

a.) olyan jogcím nélküli lakáshasználó ,aki elhelyezésre nem jogosult 

b.)aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos 
szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be 

(5)A lakhatást elősegítő települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 
adott év december 31. napjáig ,de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára 
kerül megállapításra. 

7.§(1)Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások 
költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek  

   a) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és  

b) családjában az egy főre számított havi jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, és 
c) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20%-át eléri. 
 
(2)Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától az 
adott év december 31.napjáig kerül megállapításra, összege havi 2.500 Ft. 
 
(3)Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a 
háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett 
gyógyszerek ,gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás. 
 
8.§(1)Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulás nyújtható annak a személynek aki a temetés költségeit viselte, amennyiben a 
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családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének 200%-át, egyedülálló esetén annak 250%-át. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás mértéke a helyben szokásos 
legolcsóbb köztemetés összegének  10%- a.  

 
(3) Nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatásra az a családban 
élő személy, akinek a benyújtott temetési számlájának az összege meghaladja a helyben 
szokásos legolcsóbb köztemetés összegének a 300%-át, vagy az a családban élő személy, 
akinek a temetési számla kiállításának időpontjától a kérelem benyújtásának napjáig 3 hónap 
eltelt. 
 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez 
mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja 
nevére kiállított számlák eredeti példányát. 

(5) Ha az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás megállapítását nem a 
haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg 
be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. 

(6) Az (4) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A 
megállapított támogatás összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a 
határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti. 

(7) Települési támogatás megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – 
ha a segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos 
utólagos elszámolási kötelezettségéről. 

9.§ (1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg az Őr Község közigazgatási 
területén, lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben lakó nagykorú közeli 
hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: 

a.)az igénylő  

aa.)Nem jogosult azSzt.41.§-a alapján ápolási dijra és 

ab.)18.életévét betöltött tartós beteg személy gondozását,ápolását végzi  

ac.)kora egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási 
igényére tekintettel a feladat ellátására, 

ad.) regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására ,társadalombiztosítási ellátására 
,valamint nyugellátására nem jogosult, 

ae.)családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100%-át ,egyedülálló esetében annak 150%-át ,és vagyonnal nem 
rendelkezik és  

b.)a 18.életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, 
gondozásra alkalmas más személy nincs , és  

c.) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn. 
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(2)Az ápolási célú települési támogatás ügyében hozott döntéshez szükséges a18.életévét 
betöltött tartós beteg személy egészségi  állapotára  vonatkozó háziorvosi vagy szakorvosi 
igazolás ,a lakókörnyezetben végzett környezettanulmány. 

(3)A környezettanulmány kiterjed arra ,hogy az ápolt személy közvetlen lakó környezete 
mennyiben biztosítja  

a.)a megfelelő lakhatást,személyi higiéniáját, 

b.)a megfelelő étkeztetését,felügyeletét,gyógyszerezését, 

c.) egészségi állapotának megfelelő háziorvosi,kezelőorvosi kapcsolattartást. 

(4)Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási 
kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető. 

(5)Az ápolási célú települési támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-a. 

(6)Az ápolási célú települési támogatása kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától  
legfeljebb az adott év december 31.napjáig állapítható meg. 

  
III. Fejezet 

 
Szociális szolgáltatások 

10.§ A Házi Segítségnyújtás igénybevétele Őr Község Közigazgatási Területén ingyenes, 
díjmentes. 

11.§ (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, 
e) hajléktalanságuk vagy 
f) hátrányos munkaerőpiaci helyzetük 

miatt. 

 (2) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő, illetve az igénylés időpontjában hatályos öregségi nyugdíjkorhatárt elérő 
személyt. 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt, aki mozgásában korlátozott, 
illetve tartós, krónikus vagy akut megbetegedése, testi, érzékszervi, értelmi fogyatékossága 
miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészen – nem tud gondoskodni. 

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt, aki a fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül. 
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(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önmaga ellátására részben képes 
személyeket. 

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik, kivéve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 

(7) Hátrányos munkaerőpiaci helyzetűnek kell tekinteni azokat az aktív korú nem 
foglalkoztatott személyeket, akik a települési önkormányzat vagy az illetékes munkaügyi 
szerv által folyósított ellátásban részesülnek, illetve a járadékban nem részesülő regisztrált 
álláskeresőket; feltéve, hogy családjukban nincs más olyan személy, aki kereső 
tevékenységből származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik. 

12.§ (1) Az étkeztetést az önkormányzat az Őri Református Egyház Községgel megkötött 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS alapján végzi. 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

13.§ (1) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit  2015. március 
01.napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  Őr Község Önkormányzat Képviselő-
Testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
8/2012.(X.12.)Önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

Őr,  2015. február  26.  

 

 

P.H. 

Hódi Miklós                                                                                                         Dr. Kapin Béla 

Polgármester                                                                                                                  Jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve    2015. február 26.   

Dr. Kapin Béla 

jegyző 
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	b) családjában az egy főre számított havi jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, és
	c) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri.

