
Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 
 5/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

(egységes szerkezetben) 
 
 

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésé-
ben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 
 

I. Fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

1. § 
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási 

szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a to-
vábbiakban: Szt.) 5–9. §-a határozza meg. 

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási 
formák részletezik. 

 
2. § 

(1) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdé-
se szerint kell alkalmazni. 

(2) Az eljárást 
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy 
b) hivatalból 

lehet megindítani. 
(3) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilat-

kozatokkal – együtt a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 
(4) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra 

lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok 
alapján a feltételek fennállnak, az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani. 

 
3. § 

A kérelmezőnek a kérelemben – és ha van, akkor az annak mellékleteként benyújtott do-
kumentumban – feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint 
kell igazolnia. 

 
4. § 

 A pénzbeli ellátások kifizetéséről a Községi Önkormányzat gazdálkodási előadója gon-
doskodik. A kifizetés történhet átutalással, vagy a helyi pénztárból való kifizetéssel. 

 
 

5. § 
A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet előírásai szerint történik. 
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II. Fejezet 

 

Pénzbeli ellátások 
 

6. §1 
„6§  (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására önkor-

mányzati segélyt állapít meg. 
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az aktív korúak ellátására vonatkozóan eljárási 

szabályokat határoz meg.” 
 

1. Lakásfenntartási támogatás 
 

7. §2 
 

7/A §3 
 

 
2. Ápolási díj4 

 
3. Önkormányzati segély 

 
14. §5 

 (1) A Képviselő - testület önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki lét-
fenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és az egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén 180 %-át nem haladja meg. 

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen: 
- tartós táppénzes állományt, 
- gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzése, ha a kérelmező nem rendelkezik 

közgyógyellátási igazolvánnyal 
- a családban történt baleset, 
- átmenetileg ellátatlanná válás   
- kórházi kezelés  
-     elemi kár. 
(3) Az önkormányzati segély egyszeri legmagasabb összege – a rászorultsághoz igazodóan 

– az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-a. 
(4)  Önkormányzati segélyben egy naptári évben adható összegének felső határa nem ha-

ladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 
(5) Az önkormányzati segély rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a 

Képviselő - testület a segélyt természetben, támogatásként is megállapíthatja. Ez esetben a se-
gély összegének megfelelő mértékben alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek bevá-
sárlására, közüzemi számla kifizetésre, tűzifa bevásárlásra, gyógyszer kiváltásra kerülhet sor, 
mely esetekben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a végrehajtásban közreműködik.  

                                                           
1 Megállapította a 15/2013. (XII. 17.) ör. Hatályos: 2014. 01. 01-től. 
2 Hatályon kívül helyezte Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  1/2012. (I. 30) sz. önkor-
mányzati rendelete Hatályos: 2012. 02. 01-től. 
3 Hatályon kívül helyezte Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  1/2012. (I. 30) sz. önkor-
mányzati rendelete Hatályos: 2012. 02. 01-től. 
4 Hatályon kívül helyezte Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének   3/2012. (II. 13.) sz. önkor-
mányzati rendelete. Hatályos: 2012. 02. 13-tól. 
5 Megállapította a 15/2013. (XII. 17.) ör. Hatályos: 2014. 01. 01-től. 
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(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pld.: rendkívüli haláleset, elemi csapás, a csa-
ládban bekövetkezett betegség/ a szociális rászorultság és az (3)-(4) bekezdésben írt összeg-
szerű korlátozás nélkül adható az eset összes körülményéhez igazodó mértékű önkormányzati 
segély.  

(7) Közüzemi és közszolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások rendezéséhez kért önkor-
mányzati segély kérésre közvetlenül a jogosult részére is kifizethető, átutalható. 

(8) A Képviselő – testület az önkormányzati segéllyel kapcsolatos feladatait az oktatási és 
szociális bizottságra ruházza át. 

 
Azonnali átmeneti segély 

 
15. §6 

 
4. Temetési segély7 

 
5. Aktív korúak ellátása 

 
19. § 

(1) Az Szt. 35. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a bérpótló juttatásra való jogo-
sultság megállapításához az alábbi feltételeket határozza meg: 

a) tiszta legyen 
aa) a lakás vagy a ház, 
ab) az aa) pontban meghatározott épület udvara, kertje,  
ac) a kerítéssel kívül határos terület, a járda,  
(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha 
a) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, a fű illetve egyéb gyomnövényzet a 30 cm-nél 

nem magasabb. 
(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha 
a) szilárd kommunális hulladéktól mentes az ingatlan kerítéssel kívül határos területe és a 

járda,  
b) a kerítés és a járda közötti terület, járda hiányában a közútig tartó terület karbantartott, a 

fű illetve egyéb gyomnövényzet 30 cm-nél nem magasabb. 
c) a téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása,  
d) az érintett területen megtörténik az őszi lomb eltakarítása. 
 

20. § 
 A jegyző a 19. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 15 napos határidő 

tűzésével szólítja fel. 
 

21. § 
(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján – az Szt. 37. § (1) bekezdés a)–c) pontján 

túl – az jegyző8 az aktív korúak ellátására jogosult személy részére  
a) az egészségügyi állapotára, 
b) a mentális állapotára 

való tekintettel rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít meg. 

                                                           
6 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XII. 17.) Ör. Hatályos: 2014. 01. 01-től. 
7 Hatályon kívül helyezte Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének   3/2012. (II. 13.) sz. önkor-
mányzati rendelete. Hatályos: 2012. 02. 13-tól. 
8 Módosította Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I. 30) sz. önkormányzati rendele-
te Hatályos: 2012. 02. 01-től. 
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 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi állapotnak minősül, aki legalább 30 
%-os mértékű össz-egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképesség csökkenése a 40 %-
ot eléri vagy meghaladja.9 

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mentális állapotnak minősül 
a) az a személyiségzavar, amely a közfoglalkoztatás során a saját, valamint a környezetét 

veszélynek tenné ki,  
b) az a viselkedészavar, amely a közfoglalkoztatás során a saját, valamint a környezetét ve-

szélynek tenné ki.  
 (4) A (2)–(3) bekezdés szerinti feltételek igazolásaként szakorvos által kiállított, 1 hónap-

nál nem régebbi igazolást lehet elfogadni.  
 

22. § 
Az önkormányzat képviselő-testülete Dél – Hevesi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény10 

(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) szervet jelöli ki az Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti 
együttműködésre. 

 
23. § 

 (1) A jegyző a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja  
a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint 
b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. 
(2) A Családsegítő Szolgálat szerv számára a jegyző a rendszeres szociális segély megíté-

léséről szóló határozatot a határozat kiadásától számított 15 napon belül megküldi. 
(3) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jog-

erőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni a Családsegítő Szolgálatot 
azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát. 

(4) A Családsegítő Szolgálat ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres szociális 
segélyt megállapító határozat jogosultja a (3) bekezdésben meghatározott határidőre nyilván-
tartásba vetette-e magát. 

(5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, a 
családsegítő Szolgálat a (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő 15 napon be-
lül írásban felszólítja a segélyezetett a nyilvántartásba vételi kötelezettsége teljesítésére, és 
vizsgálja a határidő mulasztásának okát. 

(6) Ha a segélyezett a (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás kéz-
hezvételétől számított újabb 15 napon belül nem tesz eleget, a Családsegítő Szolgálat tájékoz-
tatja a jegyzőt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tett eleget. 

 
 

24. § 
 

(1) Az Családsegítő Szolgálat  
a) a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,  
b) a kérelmezőt nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja 
ba) a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,  
bb) a beilleszkedést segítő programok típusairól,  
bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,  
c) kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának 

megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazo-
dó beilleszkedést segítő programot,  
                                                           
9 Megállapította a 2/2013. (I. 28.) ör. Hatályos: 2013.01.29-től. 
10 Megállapította a 2/2013. (I. 28.) ör. Hatályos: 2013.01.29-től. 
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d) a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban a nyilvántartásba 
vételt követő 15 napon belül megállapodást köt,  

e) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és legalább 3 havonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak 
betartását,  

f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, 
és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a progra-
mot. 

(2) A Családsegítő Szolgálat köteles 
a) jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének 

nem tesz eleget,  
b) megküldeni a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelé-

sét, ezzel tájékoztatva a program végrehajtásáról. 
 

25. § 
 

A beilleszkedést segítő programok típusai a következők 
a) kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal, 
b) az egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel, 
c) az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül 
ca) az életvezetési képesség megőrzését, javítását célzó az egyént és családját érintő sze-

mélyes megbeszélések, csoportos foglalkozások, 
cb) a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások, 
cc) az alapvető személyi higiénia kialakítására irányuló előadások, 
cd) a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartását célzó előadások, 
d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvé-

tel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, 
e) a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,  
f) munkalehetőség felajánlása, 
g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, és az el-

helyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés, 
h) a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres érdek-

lődés, jelentkezés. 
 

26. § 
 

(1) A Családsegítő Szolgálat felveszi a kapcsolatot, és folyamatosan kapcsolatot tart azok-
kal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják.  

(2) A Családsegítő Szolgálat egyidejűleg több beilleszkedési programtípusba tartozó beil-
leszkedést segítő programban is megállapodik a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkal-
mazása éri el a kívánt eredményt. 

(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell 
a) a program tartalmát,  
b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, 

amelyből egyértelmű, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében 
célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát és mértékét,  

c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az 
együttműködési kötelezettség megszegését jelenti. 

(4) A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha 
a) a  23. § (6) bekezdésében meghatározott eset áll fenn, 
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b) nem működik közre a 24. § (1) bekezdésében meghatározott és a segélyezett közremű-
ködésével ellátható feladatok végrehajtásában, 

c) a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban a számára előírt 
kötelezettségeket nem, vagy nem az előírt módon teljesíti. 
 
 

III. Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

6. Köztemetés 
 

27. § 
(1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél 

magasabb összegben megállapítani. 
 
 

7. Méltányossági közgyógyellátás 
 

28. §11 
 

(1) Az Szt. 50. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a 
szociálisan rászorult személy 

a) aki esetében az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj 150 %-
át, egyedül élő esetén 200 %-át nem éri el,  

b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy meghaladja. 

(2) A havi gyógyító ellátás költségét a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási 
pénztár által kiállított szakhatósági állásfoglalás alapján kell megállapítani. 

(3) A Képviselő – testület a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos feladatait a 
polgármesterre ruházza át.” 

 
 
 

IV. Fejezet 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

8. Étkeztetés 
 

29. § 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében megha-
tározott feltételeknek. 

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy 
a) a kora miatt, ha a 65. életévét betöltötte, 
b) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az 

érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,  

                                                           
11 Módosította a 4/2014. (IV. 28.) ör. Hatályos: 2014. 04.29-től. 
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c) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények 
alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a 
napi egyszeri meleg étkeztetést,  

d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a há-
ziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egysze-
ri meleg étkeztetést,  
e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkor-
mányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezte-
ti a hajléktalan életét. 

 
30. § 

(1) Az önkormányzat az étkeztetést vásárolt élelmezés útján12 keresztül biztosítja. 
(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott 
a) házi szociális gondozó által történő házhozszállítással, vagy 
b) jogosult általi elvitellel  

biztosítja. 
(3)Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a megállapodásban kell rendelkezni. 
(4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat külön rendelet tartalmazza.13 
(5) Térítésmentesen részesülhet étkeztetésben az,  
a) aki semmiféle rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és a családjában az átlagjö-
vedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, és 
együttműködik a munkaügyi központtal. 
b) aki egyedül élő, nem rendelkezik semmilyen jövedelemmel, és a munkaügyi központtal 
együttműködik. 
 

 
9. Házi segítségnyújtás 

 
31. § 

(1) Az önkormányzat a házi gondozó által gondoskodik az Szt. 63. §-ban foglalt feladatok-
ról. 

(2)14 
 

10. Családsegítés 
 

32. § 
 Az Szt. 64. §-ban foglalt szolgáltatást az Önkormányzat a Hevesi Többcélú kistérségi Tár-

sulással kötött megállapodás útján biztosítja. 
 
 

V. Fejezet 
 

11. Egyéb rendelkezések 
 

33. § 
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

                                                           
12 Megállapította a 2/2013. (I. 28.) ör. Hatályos: 2013.01.29-től. 
13 Megállapította a 2/2013. (I. 28.) ör. Hatályos: 2013.01.29-től. 
14 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I. 28.) ör. Hatályos: 2013.01.29-től. 
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VI. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 
 

34. § 
 E rendelet 2011. július hó 01. napján lép hatályba. 
 

35. § 
 E rendelet rendelkezéseit – ha az az ügyfélre nézve kedvezőbb – a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 

36. § 
 Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2006. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
Kelt: Boconád, 2011. június 27. 

 
P.H. 

 
 
Dr. Holló Ágnes                                                                                          Kis István 
    jegyző                                                                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Kelt: Boconád, 2011. június 27. 

P.H. 
 
 
               Dr. Holló Ágnes 
  jegyző 
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1. sz. függelék az 5/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez15 

 
 
 
 

                                                           
15 Hatályon kívül helyzte a 2/2013. (I. 28.) ör. Hatályos: 2013.01.29-től. 


