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SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2 /2013.( III. 8. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

 
 

 
A Szakály Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az  Alaptörvény  32. cikk  
(2) bekezdésben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének  8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. tv. (továbbiakban: 
Sztv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 2.§. –ban, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában,  38. §-ának 
(9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) 
bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, a 62.§.(2) bekezdésében, a 92.§ (1)-
(2) bekezdésében, valamint a 132.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól a következőket 
rendeli el:   
 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

A rendelet célja 
 

 
1. § A rendelet célja, hogy Szakály Község Önkormányzata által biztosított pénzbeli 
és természetbeni juttatások igénybevételének szabályait megállapítsa, rendelkezzék 
az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről, 
igénybevételük módjáról. 

 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§. (1) a./  A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3.§. (1)-(3) bekezdésében  
meghatározott személyekre, 

                  b./ Szakály község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező és ott 
életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárokra.  

                   
 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében Szakály Község  
Önkormányzata által szervezett és nyújtott ellátásokra. 
 
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az Sztv., valamint a külön jogszabályokban 
foglalt – és e rendeletben nem említett - szociális illetve szociális jellegű egyéb 
ellátásokra. 
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Eljárási rendelkezések 

  
3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból 
indul. A kérelmet a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatalnál, a Dúzsi 
Kirendeltségen, illetve a Mucsi Kirendeltségen lehet benyújtani, az arra 
rendszeresített formanyomtatványon.  
 
  
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó – külön 
jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott – igazolásokat becsatolni.  
  
 
(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásakor – az Sztv. 10.§ (6) bekezdése 
esetén – a kérelmező felhívható arra, hogy az általa lakott lakás, illetve saját és 
családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumokat 
nyújtsa be. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási 
költségek figyelembe vételével vélelmezhető. 
  
(5) A szociális hatáskört gyakorló szervek - az egy főre jutó havi jövedelem 
megállapításához szükséges személyi jövedelemadó alap közlése érdekében, az 
Sztv. 10.§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - megkereshetik a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal  Tolna Megyei Igazgatóságát ). 
  
(6) A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell a kérelmező személyi adatait, 
(név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, eltartottak adatai, 
családi jogállásuk), valamint a kérelmező (család) jövedelmét, figyelembe vehető 
kiadásait. 
  
  
4. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő 
személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, a jövedelmi adatokra 
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell csatolnia.  
 
(2) A jogosultsági feltételek megállapításához szükséges bizonyítékok körét az Sztv., 
a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól  63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, és e 
rendeletnek az egyes ellátási formákra vonatkozó rendelkezései szabályozzák.  
  
5. § (1) Amennyiben a pénzbeli vagy természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott 
életkörülmények vizsgálatát a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, a 
kérelmezőnél helyszíni szemlét (környezettanulmányt) kell elrendelni.  
 
(2) Nem kell helyszíni szemlét (környezettanulmányt) tartani, ha a kérelmező 
életkörülményeit a képviselő-testület, a polgármester, vagy a jegyző – a 
továbbiakban együtt: önkormányzat - szociális ellátás iránti eljárásban hat hónapon 
belül vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.   
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(3) Az önkormányzat külön megkeresés útján a köteles beszerezni a kérelmező 
jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, ha alapos okkal arra lehet következtetni, hogy 
a becsatolt igazolás, illetve nyilatkozat valótlan adatot tartalmaz. 

  
(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésénél az Sztv. 
17.§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 
 

6. § A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban 
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
7. § (1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 
5-ig, tárgyévre előre meghatározott időpontban, nem rendszeres ellátások kifizetése 
a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön 
kérelem esetén átutalással történik. 
 
(2) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a 
döntést követő azonnali kifizetés rendelhető el.  
 
    

 
II. fejezet  

 Pénzbeli és természetbeni juttatások  
 
 

8. § (1) A jogosult részére e rendelet alkalmazásában   
a) jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás, 
b) természetben nyújtott szociális ellátás, 
c) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás nyújtható. 

 
(2) Szakály Község Önkormányzata az Sztv.-ben és az e rendeletben szabályozott 
feltételek esetén  
                a) pénzbeli szociális ellátásként, átmeneti segélyt, temetési segélyt,   
                b) természetben nyújtott szociális ellátásként: lakásfenntartási támogatást,  

méltányossági közgyógyellátást állapít meg.    
 
(3) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások körében  

a) a házi segítségnyújtás; 
b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
c) a családsegítés ellátásáról gondoskodik. 

 
(4) A rendszeres szociális segély és a foglalkozatást helyettesítő támogatás, az 
átmeneti segély, és a temetési segély természetbeni szociális ellátásként is 
nyújthatók. 
 
 
 



 
 

- 4 - 

 
 
(5) A képviselő-testület az átmeneti segélyre és a temetési segélyre vonatkozó 
hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

 
 

 
III. fejezet 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
  

Aktív korúak ellátása  
 
 

9.§(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására, megszüntetésére, 
összegére, felülvizsgálatára az Sztv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
(2) Rendszeres szociális segélyre az Sztv. 37.§. (1) bekezdésben felsoroltakon túl 
jogosult az is, aki gyermeket vár, és ezt orvosi igazolással igazolja 
 
(3)  A rendszeres szociális segély megállapítására, megszüntetésére, összegére, 
felülvizsgálatára az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni  
 
10.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként, az Sztv. 37.§. (1) bekezdés b.)- d.) pontja szerinti 
esetekben együttműködésre köteles a Tamási Családsegítő Központtal.  
(2) Az együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyre   

jogosult köteles  

  az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba 
vételét, 

  a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban 
megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és 

  teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 
(3) A jegyző a családsegítő központot tájékoztatja 
 

 az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról, 
megszüntetéséről; 

 a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek 
megszűnéséről és az Sztv. 37/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
együttműködési kötelezettség előírásáról; 

 
11.§ A rendszeres szociális segélyre jogosult beilleszkedését segítő program az 
együttműködésre köteles személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához 
igazodva az alábbi területekre terjedhet ki: 
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 az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,   

 az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket 
fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, 
illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban 
való részvételre,  

 a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, 
képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai 
végzettség és az első szakképzettség megszerzésére. 

  
 
12. § A családsegítő központ által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai 
a következők: 

 a) egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs 
hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó 
szerep erősítésére irányuló tevékenységek  valamint 
munkavállalást ösztönző, munkakeresést segítő tréningek; 

  egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, 
mentális, munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs 
tanácsadás. 

 
13. § (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres 
szociális segélyre jogosult  

 a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem keresi fel 
az együttműködésre kijelölt szervet nyilvántartásba vétele érdekében, és 
akadályoztatása esetén annak okát nyolc napon belül nem igazolja hitelt 
érdemlően;  

 nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó 
beilleszkedést segítő program kidolgozásában; 

 nem írja alá a megállapodást a beilleszkedést segítő program 
megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül; 

 önhibájából nem tesz eleget a beilleszkedést segítő programra kötött 
együttműködési megállapodásban foglaltaknak;  

 nem jelenik meg legalább havonta az együttműködésre kijelölt szervnél. 
 
(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak, aki a 
rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre 
kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségének neki felróhatóan két éven 
belül ismételten nem tesz eleget.  
 
 
16. § A jegyző a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kétévente legalább 
egyszer felülvizsgálja. A felülvizsgálat szabályait az Sztv. 25.§.-ában foglaltaknak 
megfelelően kell elvégezni. 
 
 (1) Az aktív korúak ellátásra való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a kérelmező 
illetve az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen. 
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(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az 
általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és a hozzá tartozó építményeket, az 
udvart, a kertet, a kerítéssel határos területet, a járdát, az ingatlannal határos 
közterületet tisztán tartja, az ingatlan állagát megőrzi, és rendeltetésszerű higiénikus 
használhatóságát biztosítja, a házhoz tartozó udvart, kertet rendszeresen kaszálja, 
gondozza, gyomtalanítja, parlagfűtől mentesíti. 
 
 

Átmeneti segély 
 

17. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve átruházott 
hatáskörben a polgármester, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére átmeneti segélyt nyújt.  

(2)248 Az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy 
főre számított havi családi jövedelemhatár: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege, egyedülélő esetén annak 150%-a.  

 
(3)249 Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az 

alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által 
nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is 
megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő 
támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként is nyújtható. 

 
(4)250 Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, 

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, 
elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 
 

Temetési segély 
 
 

18.§ (1) Temetési segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti, ha a családjában az egy főre számított jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, 
egyedül élő esetén a háromszorosát. 
 
(2) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 
költségének tíz százaléka. A figyelembe vehető helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költsége: 100.000.-Ft.  
 
 
 
 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.605303#foot248#foot248
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.605303#foot249#foot249
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.605303#foot250#foot250
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(3)  A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező, vagy a vele 
azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére szóló számlák eredeti példányát, 
valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. Amennyiben a segély folyósítására a temetés 
előtt kerül sor, a számlákat utólag, -  a határozatban megjelölt időpontig -  kell 
benyújtani. 
 
(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított hatvan 
napon belül lehet benyújtani az önkormányzathoz.    
 
86) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a 
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban 
részesül. 
 
 
 

IV. fejezet 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

19. § (1)255 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni 
szociális ellátás formájában 

a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
b) a lakásfenntartási támogatás, 
c) az átmeneti segély és 
d) a temetési segély 

nyújtható. 
 

(2)256 A tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély 
esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel 
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) 
formájában kell nyújtani. 

 
(3)257 A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint – a (2) bekezdésben 

meghatározottakon túl – a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás 
formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett 
gyermek él.  
A védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de 
összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. A rendszeres szociális segély 
esetében a 20, illetve 60%-os mérték megállapításánál a (2) bekezdés alapján 
Erzsébet-utalvány formájában nyújtott összeget figyelembe kell venni. 
 

(4)258 Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a 
tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési 
díjának kifizetése. 
 

 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.605303#foot255#foot255
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.605303#foot256#foot256
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.605303#foot257#foot257
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17974.605303#foot258#foot258
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Lakásfenntartási támogatás 

 

20. § A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
A megállapítás részletes szabályaira az Sztv. 38.§- 39.§- ai vonatkoznak. 
 
/1/ A jegyző a lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás 
formájában, 
a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtja: a víz, gáz, áram 
számlák rendezéséhez, melyről az ügyfél kérelmében dönthet. 
 
/2./ Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő 
készülék működik, a lakásfenntartási támogatást a készülék működtetését lehetővé 
tevő formában kell nyújtani. 
 
/3./  A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságának egyéb feltétele, 
hogy a kérelmező illetve az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen. 
 
/4./ A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az 
általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és a hozzá tartozó építményeket, az 
udvart, a kertet, a kerítéssel határos területet, a járdát, az ingatlannal határos 
közterületet tisztán tartja, az ingatlan állagát megőrzi, és rendeltetésszerű higiénikus 
használhatóságát biztosítja, a házhoz tartozó udvart, kertet rendszeresen kaszálja, 
gondozza, gyomtalanítja, parlagfűtől mentesíti.  
 
/5./ A feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző 5 napon belül 
felszólítja az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével, és amennyiben a 
kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a 
kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított ellátást meg kell szüntetni. 
A helyszíni szemlét, mint a Ket. VI. fejezete szerinti hatósági ellenőrzés egyik 
formáját,  a jegyző folytatja le. 
 
/6./ Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyző az 5./-ban 
foglaltak miatt elutasította, vagy megszüntette, ugyanazon lakásra vonatkozóan a 
döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja 
sem nyújthat be normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet. 
 

 

Méltányossági közgyógyellátás 

 
21. § (1) Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a szociálisan rászorult 
személy, akinek esetében a területileg illetékes egészségbiztosítási szerv által 
elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. 
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(2) Nem állapítható meg közgyógyellátásra jogosultság méltányosságból annak a 
személynek a részére, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 
annak 200 %-át meghaladja. 
 
 (3) A közgyógyellátás  iránti  iránti kérelmet a  63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9. 
számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni 
kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. 
 
 
 

V. fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó  

szolgáltatások 

 

22. § Az önkormányzat a Sztv. szerinti szociális alapszolgáltatások közül (a 
továbbiakban: szociális szolgáltatás): 
 
 a) a családsegítést, 
 b) a házi segítségnyújtás  
 c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást  
 d) tanyagondnoki szolgáltatást biztosítja a településen 
 
23. §.(1) A személyes szolgáltatás megállapítása iránti kérelmet a pontjában a 
Szociális központ intézményvezetőjéhez címezve kell benyújtani. 
 
(2) Az ellátás iránti kérelemről a Szociális központ intézményvezetője dönt.  

 
(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali 
ellátása. A soron kívüli ellátás iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.   

 
(4)Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.  
(XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.  
 
(5) A szociális szolgáltatások személyi térítési díj megállapításakor a szociális 
rászorultságot csak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében kell vizsgálni, a 
többi szolgáltatásnál az Sztv. rendelkezései az irányadók. 
  
24. § A szociális szolgáltatás után fizetendő térítési díjat havonta utólag, minden 
hónap 10. napjáig kell megfizetni.  A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás 
igénybevételéről az intézmény és az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban 
ki kell térni 
 

 a házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára; 
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 c) a térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára; 

 d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, 
elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira; 

 e) az ellátás megkezdésének időpontjára; 

 f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. 

Házi segítségnyújtás 
 
25. § Az önkormányzat az Sztv. 63.§ szerint megállapított gondozási szükséglettel 
rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról a társulásban 
fenntartott Szociális központ útján gondoskodik.  
 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
 

26. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, - mely a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, - az önkormányzat a gyönki 
szociális központ útján gondoskodik.  

  

Családsegítés 
 
 

27. § A családsegítő szolgáltatásról, - melynek célja  a szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok 
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése, - az 
önkormányzat a társulás keretében működtetett családsegítő központ útján 
gondoskodik.  

 
Tanyagondnoki szolgáltatás 

 28.§.(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja  a Szakály  - Ürgevári településrész 
külterületi és  Szakály- Szőlőhegy, egyéb belterületi  lakott helyeinek  
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi 
szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

(2) A tanyagondnoki szolgálat fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik. 

(3) A tanyagondnoki szolgálat által ellátott feladatokról, szolgáltatási formákról, az 
igénybe vétel módjáról az Önkormányzat külön rendelete rendelkezik.  
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V.FEJEZET 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 

 
36.§. 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő   3.  napon lép hatályba. 
 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szakály Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének A szociális ellátások szabályairól szóló 1/2012.(II.15.) 
önkormányzati rendelete  hatályát veszti  

 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik. 

 

  

Törő Péter sk.         Zöld Zoltán sk. 
polgármester                                                   jegyző 
 
 
A   rendelet kihirdetve  2013 . március 8. 

   
         

                                                                                                                                                      Zöld Zoltán 
                                                                    jegyző 

 


