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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Jelen előterjesztésben a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
alábbiak szerinti módosítására teszünk javaslatot:  

 a Közös Hivatalra vonatkozó rendelkezések módosítását a Bátaszéki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás indokolja, 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) alapján a rendelet kiegészül a szociális ellátás ellenőrzésére 
vonatkozó szabályozással, 

 az Szt. alapján a rendelet szintén kiegészül a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 
megtérítésére vonatkozó rendelkezésekkel, 

 az aktív korúak ellátására vonatkozó szakasz törlésre kerül, mivel már nem az 
önkormányzat hatásköre, 

 az Szt. alapján a köztemetésre vonatkozó rendelkezésekkel szükséges a rendeletet 
kiegészíteni, 

 az étkeztetést az önkormányzat külső szolgáltató útján biztosítja, ezt aktualizálni 
szükséges a szövegben, 

 az étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet mellékletében szükséges 
meghatározni. 

 
Az átfogó felülvizsgálat során több gépelési hiba és elírás is javításra került, valamint 
jogszabályváltozásból eredő pontosítást is eszközöltünk, ezért javasolom a korábbi rendelet 
hatályon kívül helyezésével az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 
elfogadásával az új számon történő megalkotását. 
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezethez  

 

A rendelet megalkotására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény alapján kerül sor.  

 

Részletes indokolás: 

Bevezetőhöz: kiegészül valamennyi felhatalmazó rendelkezéssel. 

1. § -hoz: A rendelet hatálya, a korábbi szabályozás szerint. 

2. § -hoz: A kérelem benyújtás szabályai a korábbiak szerint. 

3. §-hoz: A jövedelem igazolás szabályai a hatályos jogszabályok szerint módosítva. 

4. § -hoz: A környezettanulmány szabályozása a korábbi rendelkezések szerint. 

5. § -hoz: Az ellátása kifizetése a korábbiak alapján. 

6. §- hoz: A hatáskörök szabályozása, melyben változás nincs. 

7. § -hoz: Az Szt. 6-7. §-ának megfelelő rendelkezések, mellyel kiegészül a rendelet. 

8. § -hoz: Értelmező rendelkezések, nincs változás. 

9. § -hoz: Az Szt. 32. § (3) bekezdése alapján a szociális ellátás ellenőrzésére vonatkozó 

rendelkezéssel kiegészül a rendelet. 

10. § -hoz: Szintén kiegészül az Sz. 17. § (5) bekezdése alapján a jogosulatlanul igénybe 

vett ellátás megtérítésére vonatkozó rendelkezésekkel. 

11. § -hoz: Temetéshez nyújtott települési támogatásra egyszerűsödik az ellátás neve. A 

változás, hogy köztemetéssel együttesen nem vehető igénybe. 

12. § -hoz: Újszülöttek anyagi támogatásaként nyújtott települési támogatás, mely 

szakaszban a közös hivatal neve módosul. 

13. § -hoz: A rendkívüli települési támogatás szabályozása nem változik. 

14. § -hoz: Az időskorúak köszöntésére nyújtott települési támogatás nem változik. 

15. §-a: Az Szt. 48. § (4) bekezdése alapján a köztemetésre vonatkozó rendelkezéssel 

kiegészül a rendelet. 

16. § -hoz: Az étkeztetést külső szolgáltató útján biztosítja az önkormányzat, mely így 

módosul a szövegben. 

17. §-hoz: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés 

szabályai nem változnak. 

18. §-hoz: Az előzőekre vonatkozó közös szabályoknál a közös hivatal neve módosul. 

19. §-hoz: A nappali ellátásnál a jogszabályi hivatkozás pontosításra kerül. 

20. §-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

Társadalmi hatása: nincs 
Gazdasági hatása: nincs 
Költségvetési hatása: nincs 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: önkéntes 
A jogalkotás elmaradásának következményei: a Tolna Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élhet 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség. 
Véleményeztetés: nincs 
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SÁRPILIS Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

/2020.(III..) önkormányzati r e n d e l e t – tervezete 
 

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról1 

 
 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 10. § (1) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés b) 

pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésében, a 45. § (1) 

bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) és (2) 

bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya, eljárási szabályok 

 

1. § E rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) 

bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

 

2. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az étkeztetés 

kivételével valamennyi, e rendeletben meghatározott ellátás esetében köteles saját, illetve 

családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. 

 

(2) Étkeztetés igénybevétele esetén a kérelmező jövedelmi helyzetéről szóló nyilatkozatot és 

igazolást köteles benyújtani a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Sárpilisi 

Kirendeltségén, amely tartalmazza: 

a) a TAJ-számot, 

b) az adószámot. 

3. § (1) A jövedelmet az alábbiakkal kell igazolni: 

a) a munkaviszonyból származó, havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói 
igazolással; 

b) munkanélküli ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított 
ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által 
kiállított igazolással; 

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, számlára 
történt utalás esetén az utolsó havi bankszámla kivonattal; 

d) nyugdíjszerű ellátás folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító tájékoztatója az adott év 
január 1-től, a kérelmező részére folyósított ellátás összegéről; 

e) vállalkozó esetében a NAV igazolásával, a kérelem benyújtását megelőző 
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról; 

f) alkalmi munka esetén a kérelmező által tett nyilatkozattal.  

                                                
1 A rendeletet Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 12-én megtartott ülésén 

fogadta el.  
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(2) Amennyiben a kérelmező a szükséges iratokat nem csatolja, vagy a kért adatokat nem 

közli, vagy a kérelmében valótlan adatokat közöl az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 64. § (2) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak van helye.                                                                                                                              
                                                       

4. § (1) A pénzbeli szociális ellátások biztosítását megelőzően, az ügyben érdemi döntést 

hozó javaslatára, a kérelmező vagyoni, szociális és lakáskörülményeinek tisztázása céljából 

a hivatal ügyintézője helyszíni szemlét tarthat, melyről jegyzőkönyvet (környezettanulmányt) 

készít. 

 

(2) Nem kell környezettanulmányt felvenni, ha a kérelmező körülményeit a hivatal szociális 

ellátási ügyben féléven belül vizsgálta és nem feltételezhető, hogy abban lényeges változás 

következett volna be. 

 

5. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása elsősorban bankszámlára utalással, vagy – a 

hatáskört gyakorló döntése esetén – házipénztári kifizetéssel történik. A folyósítás formájáról 

a hatáskör gyakorlója az ellátást megállapító határozatban rendelkezik. 

 

6. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását Sárpilis Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

(2) Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés e rendelet 

szerinti hatáskörét, továbbá az Szt. 48. §-a szerinti köztemetési ügyekben való eljárás 

hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

 
7. § (1) A bejelentett lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személynek – rászorultság 
esetén – joga van az e rendeletben meghatározott ellátások igénybevételére, ha a kérelem 
benyújtásakor Sárpilis községet jelölte meg tartózkodási helyeként. 

(2) A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 

rászorulóknak rendkívüli települési támogatást, étkezést és szállást biztosítani, ha ennek 

hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.  

 

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a 

hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, egyidejűleg kérnie kell a kifizetett települési 

támogatás megtérítését. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: 

aa) hosszantartó betegség miatti jövedelem-kiesés, 

ab) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező időtartam, 

ac) átmeneti, nehéz anyagi helyzet; 

 

b) tartásra köteles és képes személy: 

ba) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott 

gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási 

kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének két és félszeresét, 

bb) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 

bc) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy; 
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c) tartósan beteg: az a személy, aki – bár az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott munkaképesség-csökkenést nem éri el – háziorvosa megítélése szerint 

előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb ideig fennálló átmeneti betegsége, mentális állapota 

miatt közfoglalkoztatásban való részvételre ideiglenesen nem alkalmas, és emiatt nincs 

olyan közmunka, amit részére adottságához, képességéhez fel lehetne ajánlani. 

 

(2) Az e rendelet által alkalmazott fogalmakra egyebekben az Szt. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

3. A szociális ellátás ellenőrzése 

9. § (1) A jelen rendelettel megállapított pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 

fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hivatal bármikor jogosult 
ellenőrizni.   

(2) A szociális ellátásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést 

végzővel együttműködni, a kért adatok rendelkezésre bocsájtani és az ellátás cél szerinti 
felhasználását igazolni. 

4. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 

10. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17. §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni. 

(2) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli 

el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben 
a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme a 
nyugdíjminimum  

a) 50 %-át, egyedül élőnél 100 %-át nem haladja meg – elengedheti; 
b) 50-100 %-a, egyedül élőnél 100 - 150 %-a között van – csökkenheti; 
c) 100 %, egyedül élőnél 150 % felett van – részletfizetést engedélyezhet, melynek 
időtartama maximum 12 (tizenkettő) hónapig terjedhet. 

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás mérséklése vagy 

elengedése kizárólag a visszafizetésre kötelezett személy írásos kérelemére történhet.  

II. Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 

 

5. Temetéshez nyújtott települési támogatás 

 

11. § (1) Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete települési támogatást nyújt 

az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. 

 

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásra irányuló kérelemhez - melyet legkésőbb a 

temetést követő 30 napon belül kell benyújtani – mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 

mellett a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak – a hivatal által – 
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hitelesített másolatát, valamint – ha a haláleset helye nem Sárpilis – a halotti anyakönyvi 

kivonat másolati példányát is. 

 

(3) A helyben szokásos, átlagos temetés költsége 200.000,-Ft. Az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás 

összege 20.000,-Ft, de elérheti a helyben szokásos, átlagos temetés költségének teljes 

összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a 

létfenntartását veszélyezteti. 

 
(4) A temetési költségek finanszírozása érdekében települési támogatás nem állapítható 

meg annak a személynek, akinek a hozzátartozóját az önkormányzat köztemetésben 
temettette el.  
 

6. Újszülöttek anyagi támogatásaként nyújtott települési támogatás 

 

12. § (1) Újszülöttek anyagi támogatásaként nyújtott települési támogatására jogosult az 

újszülött, akinek szülője a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és 

életvitelszerűen a településen tartózkodik, amennyiben a háztartásában az egy főre eső havi 

jövedelem családok esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülálló 

esetén 350 %-át. A kérelemhez csatolni kell a háztartáshoz tartozó családtagok kereseti, 

jövedelmi igazolásait. 

 

(2) Az anyagi támogatás mértéke újszülöttenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 100 %-a. 

 

(3) A támogatást a születést követő 30 napon belül lehet kérelmezni a Bátaszékii Közös 

Önkormányzati Hivatal Sárpilisi Kirendeltségénél. A kérelemhez csatolni kell a születési 

anyakönyvi kivonat másolatát. A támogatást a törvényes képviselőnek kell kifizetni. 

 

7. Rendkívüli települési támogatás 

 

13. § (1) Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli települési 

támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. 

 

 (2) Rendkívüli települési támogatást indokolt nyújtani különösen akkor, ha a kérelmező 

a) az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott gondokkal küzd, vagy 

b) családjában haláleset történt, vagy 

c) háztartásában lakó személy súlyos, tartós betegséggel küzd, 

d) általa lakott ingatlant természeti katasztrófa, elemi kár sújtotta. 

 

(3) A rendkívüli települési támogatás nyújtható természetbeni formában is. Ebben az esetben 

a határozatban rendelkezni kell a támogatás nyújtásának módjáról. 

 

(4) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege alkalmanként 3.000 Ft. 

 

8. Időskorúak köszöntésére nyújtott települési támogatás 

 

14. § Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkező és a településen 

tartózkodó időskorú állampolgárokat 75. és az azt követő ötévenkénti születésnapjukon 

megköszönti. A köszöntés keretében a polgármester lakóhelyén keresi fel az állampolgárt. A 

köszöntéshez mellékelni kell 5000,-Ft értékű vásárlási utalványt. 



 7 

9. Köztemetés 

15. § (1) A polgármester a köztemetést az Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint állapítja 

meg és biztosítja. 

(2) A polgármester a köztemetés költségeit kérelemre részben vagy egészben elengedheti, 

ha a temetésre kötelezett személy saját ingatlannal nem rendelkezik, és kérelmező illetve 
családja egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot. 
 

10. Étkeztetés 

 

16. § (1) Az Szt. 62. § (1) bekezdése által előírt étkeztetés alapellátás térítési díj ellenében 

történő igénybevételére az önkormányzat külső szolgáltatóval kötött szerződés útján biztosít 

lehetőséget azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik napi egyszeri meleg étkeztetést 

önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 

pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

 

(2) Kérelem esetén elsősorban azt a rászorult egyedülálló személyt kell étkeztetésben 

részesíteni, aki: 

a) súlyos mozgáskorlátozott, 

b) fogyatékossági támogatásban részesül, 

c) munkaképességét 67 %-ban elvesztette és az összegészség-károsodása eléri az 50 %-ot, 

d) 70 év feletti, 

e) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

f) pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, 

g) hajléktalan, 

h) jövedelemmel nem rendelkezik és a napi létfenntartása veszélyeztetve van 

és legalább napi egyszeri meleg ételéről, más módon gondoskodni nem tud. 

 

(3) A hajléktalan személyek részére – amennyiben rendszeres pénzellátással nem 

rendelkeznek – az ebédet térítésmentesen kell biztosítani. 

 

(4) Az étkeztetés intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(5) Az ellátás megszűnik: 

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b) a jogosult, illetve hozzátartozójának kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti 

időpontban, 

c) ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe, 

d) a határozott idő lejártával, 

e) a jogosult halálával. 

 

11. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés 

 

17. § A Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés 

feladatokat az önkormányzat az ezen feladatok ellátására létrejött Bátaszéki Gondozási 

Központot fenntartó Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozással, a társulás keretében látja el. 
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12. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

közös szabályai 

 

18. § (1) Az étkeztetés iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel a Bátaszéki Közös 

Önkormányzati Hivatal Sárpilisi Kirendeltsége szociális ügyintézőjénél, a házi 

segítségnyújtás illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelmet pedig a Bátaszéki 

Gondozási Központhoz címezve a házi gondozókhoz kell benyújtani. 

 

(2) Az étkeztetés térítési díját az Sárpilis Község Önkormányzata házipénztárába, a házi 

segítségnyújtás illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját pedig a házi 

gondozóknál kell befizetni. 

 

(3) A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját a Bátaszéki 

Gondozási Központot fenntartó Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata (Bátaszék) rendeletben 

határozza meg. 

 

13. Nappali ellátás 

 

19. § (1) Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nappali ellátás feladatait 

az önkormányzat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított 

Ellátási Társuláshoz való csatlakozással látja el. 

 

(2) Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott nappali ellátás feladatait 

az önkormányzat ezen feladatok ellátására létrejött Bátaszéki Gondozási Központot 

fenntartó Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozással, a társulás keretében látja el. 

 

14. Záró rendelkezések 

 

20. § (1) Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. 

 

Sárpilis, 2020. március 12. 

 

 

                                   Figler János                                     Kondriczné dr. Varga Erzsébet 

                                  polgármester                                                           jegyző 

 

 

Záradék: 

A kihirdetés dátuma: 2020. március… 

 

 

 

Kondriczné dr. Varga Erzsébet 

jegyző 
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1. melléklet  a    …/2020.(III.) önk.-i rendelethez 

a szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjának megállapítása 

Étkeztetés  

 

600.- Ft/fő/nap  

 
 
 
Megjegyzés:  a térítési díj az ÁFA-t tartalmazva a kerekítés szabályainak megfelelően 
került megállapításra. 

 


	(2) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme ...
	(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás mérséklése vagy elengedése kizárólag a visszafizetésre kötelezett személy írásos kérelemére történhet.

