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Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete  

 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja. 

 
 

I. Fejezet 
 

Általános szabályok  
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Boconád község közigazgatási területén lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező azon személyekre, akik életvitelszerűen Boconádon 
tartózkodnak. 

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. 
§ (1) bekezdését. 

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg. 

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 
kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) 
bekezdése szerint kell alkalmazni. 

(4) Az eljárást: 
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy 
b) hivatalból lehet 

megindítani. 
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott 

dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. 
(6) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem 

beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni. 
(7) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell 

megindítani. 
3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott 

dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint 
kell igazolnia. 

4. § A pénzbeli ellátások kifizetése utalással vagy készpénzben történik. 
5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell 

folyósítani. 
(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell 

folyósítani.  
(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját 

a vonatkozó határozat rendezi.  
(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt 

időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi 
támogatás teljes összegét kell folyósítani. 
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6. § Ezen rendeletben szabályozott ellátások az Önkormányzat költségvetési rendeletében 
foglalt egyéb szociális ellátások keretösszegéig nyújthatók. A keretösszeg felhasználása után a 
kérelmeket el kell utasítani. 

Hatásköri szabályok 
 

7. § Az e rendeletben meghatározott hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre 
ruházza át. 

 
II. Fejezet 

 

Pénzbeli szociális ellátások 
 
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési 

támogatást nyújt. 
9. § A pénzbeli települési támogatás formái: 
a) eseti települési támogatás: 

aa) rendkívüli települési támogatás. 
aa) települési születési támogatás, 
ab) települési temetési támogatás; 
ac) települési iskoláztatási támogatás, 

b) rendszeres települési támogatás: 
ba) települési gyógyszertámogatás, 
bb) települési lakásfenntartási támogatás. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

 
10. § (1) A Képviselő - testület rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, 

aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és rendkívüli 
élethelyzetbe került. 

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

közgyógyellátási igazolvánnyal, 
c) kórházi kezelés, 
d) elemi kár bekövetkezése. 
(3) A rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege maximum 100.000 Ft. 
(4) Rendkívüli települési támogatást egy naptári évben egy személy részére maximum két 

alkalommal lehet megállapítani. 
(5) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell a rendkívüli élethelyzet 

fennállását, így különösen csatolni kell 
a) (2) bekezdés a) pontja esetén a folyósító szerv igazolását, 
b) (2) bekezdés b) pontja esetén a háziorvos igazolását a gyógyászati segédeszköz 

szükségességéről, 
c) (2) bekezdés c) pontja esetén a kórházi zárójelentést, 
d) (2) bekezdés d) pontja esetén kárszakértői iratot, vagy más hitelt érdemlő 

dokumentumot. Ezek hiányában az önkormányzati hivatal ügyintézője helyszíni 
szemlét tart. 

(6) A rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása 
érdekében a Képviselő - testület a támogatást természetben is megállapíthatja. Ez esetben a 
támogatás összegének megfelelő mértékben alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek 
bevásárlására, közüzemi számla kifizetésre, tűzifa bevásárlásra, gyógyszer kiváltásra kerülhet 
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sor, mely esetekben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a végrehajtásban 
közreműködik.  

Települési születési támogatás 
 
11. § (1) A Képviselő-testület települési születési támogatásban részesíti azt az édesanyát, 

akinek gyermeke született, és részt vesz terhes gondozásban. 
(2) A települési születési támogatás egyszeri összege: 100.000 Ft. 
(3) A települési születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatának másolatát és a terhességi kiskönyv másolatát. 
(4) A települési születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 30 

napon belül kell benyújtani. 
 

Települési temetési támogatás 
 
12 § (1) A Képviselő-testület települési temetési támogatásban részesíti a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodó tartásra köteles hozzátartozót. 
(2) A települési temetési támogatás összege egyszeri 5.000 Ft.  
(3) A települési temetési támogatás iránti kérelmet a halálesetet követő 15 napon belül kell 

benyújtani. 
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell  
a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, 
b) az eltemettető nevére szóló temetéssel kapcsolatos költségről kiállított számla másolatát. 

 
Települési iskoláztatási támogatás 

 
13. § (1) A Képviselő-testület települési iskoláztatási támogatásban részesíti azt a szülőt, 

vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke a településen általános iskolába jár. 
(2) Az iskoláztatási támogatás összege gyermekenként egyszeri 5.000 Ft. 
(3) A települési iskoláztatási kérelmet augusztus 01-augusztus 31-e között lehet benyújtani. 
(4) A kérelemhez csatolni kell a Boconádi Általános Iskola tanulói jogviszony igazolását. 

 
Települési gyógyszertámogatás 

 
14. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a 

személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 

(2) A települési gyógyszertámogatás rendszeres települési támogatás formájában nyújtható. 
(3) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a havi 

gyógyszerköltsége a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmének 20 %-át meghaladja. 
(4) A települési gyógyszertámogatás összege: 5.000 Ft/hó. 
(5) A települési gyógyszertámogatást határozott időre, a kérelem benyújtásának hónapjától 

2015. december 31-ig tartó időtartamra lehet megállapítani.  
(6) A kérelemhez csatolni kell  
a) a háztartásban élők jövedelmének igazolására vonatkozó dokumentumokat, 
b) a háziorvos vagy szakorvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerekről, és az 

ezekről szóló gyógyszertári számlát. 
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Települési lakásfenntartási támogatás 
 

15. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló 
háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak, teljesülnek az e rendeletben 
meghatározott egyéb feltételek, és nem részesül az Szt. szerinti lakásfenntartási támogatásban. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban 
élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 100 %-át. 

(3) A rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege 5000 Ft/hó. 
(4) A települési lakásfenntartási támogatást határozott időre, a kérelem benyújtásának 

hónapjától 2015. december 31-ig tartó időtartamra lehet megállapítani.  
(5) Nem nyújthat be települési lakásfenntartási támogatási kérelmet az a személy, akinek 

háztartásában az Szt. korábbi szabályai szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultságot állapítottak meg, a jogosultsága lejártának időpontjáig. 
 

III. Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

16. § A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő 
ellátásokat nyújtja: 

a) köztemetés. 
Köztemetés 

 
17. § A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél 

magasabb összegben megállapítani. 
 

IV. Fejezet 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

Étkeztetés 
 

18. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott 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,  
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 
háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi 
egyszeri meleg étkeztetést,  
e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az 
önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya 
veszélyezteti a hajléktalan életét. 
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19. §(1) Az önkormányzat az étkeztetést vásárolt élelmezés útján 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. 
(5) Térítésmentesen részesülhet étkeztetésben az,  
a) aki semmiféle rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és a családjában az 

átlagjövedelem 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. 

Házi segítségnyújtás 
 

20. § Az önkormányzat a házi gondozó által gondoskodik az Szt. 63. §-ban foglalt 
feladatokról. 

 Családsegítés 
 
21. § Az Szt. 64. §-ban foglalt szolgáltatást az Önkormányzat a Hevesi Többcélú 

Kistérségi Társulással kötött megállapodás útján biztosítja. 
 

V. Fejezet 
Egyéb rendelkezések 

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

kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

VI. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
 

23. § (1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet. 
 
Kelt: Boconád, 2015. február 23. 
 

 
 
 Kis István   Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
 polgármester    Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Kelt: Boconád, 2015. február 23. 
 
     Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
      Dr. Holló Ágnes aljegyző 


