
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi 

szabályozásáról 

 

 

Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 
§-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 58/B. § 
(2) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), 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. Fejezet 
Hatásköri szabályok és az igazolás módja 
1. Hatáskörgyakorlás, nyilatkozat tartalma 

 
1.§ (1) A Képviselő-testület a II. Fejezetben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását a 
Szociális- és Kulturális Bizottságra ruházza át. 
(2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához csatolni 
kell: 

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglalt rendszeres jövedelemről a munkáltató igazolását, 
b) a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátásokról a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a 
hatóság által kiállított igazolást, 
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság által kiállított igazolást, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó havi bankszámla kivonatot, 
d) egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát. 

(3) Sürgős esetben, ha a kérelmező körülményei az azonnali segítséget indokolják, a szociális 
ellátás bizonyítás nélkül, a kérelmező nyilatkozata alapján is megállapítható. 
 
 

II. Fejezet 
Pénzbeli ellátások 

 
2. Települési támogatás 

 
2.§ (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújthat a szociálisan rászorult személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása 
esetén. 
(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250 %-át, és a háztartás 



tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a 
háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 
(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás 
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(4) Ha a háztartás 
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt 
és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
(6) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó 
elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft. 
(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden 
további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

(8) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50%-át, 
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont 
szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve 
kell meghatározni. 
(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

  
TM = 0,3- 

 J-0,5 NYM 
───── 

  
x 0,15, 
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ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni. 
(10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. 
(11) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés 
alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói 
határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
(12) A települési támogatás folyósítása közvetlenül a szolgáltató számára történik, a jogosultság 
megállapítását követő hónap 5. napjáig. 



3. Rendkívüli települési támogatás 
 
3. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők: 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-a vagy 
b) egyedülálló személy esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének legfeljebb 250%-a. 
(2) A rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel nyújtható, olyan módon, hogy a havi összege 
2000-10.000 Ft között kerül megállapításra. 
(3) A rendkívüli települési támogatás évente három esetben adható. 
(4) A támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. 
(5) Rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítható, ha 

a) a kérelem a gyermek tanszer-, tankönyvellátásnak támogatására, illetve térítési díj 
támogatására irányul, 
b) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési, oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a 
tanítással, neveléssel kapcsolatosan felmerült költségek tekintetében hátraléka áll fenn, 
c) a kérelmező összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátást nem a 
kérelemben megjelölt célra fordítja. 

(6) A támogatás kifizetése 
a) pénzbeli ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatás házipénztárból kerül 
kifizetésre az ellátás megállapítását követő 5 napon belül kerül sor. 
b) természetbeni támogatás megállapítása esetén a jogosultság megállapítását követő hónap 5. 
napjáig. 

 
 

4. Települési gyógyszertámogatás 
 
4. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum három alkalommal 
lehet megállapítani. 
(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha 
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és 
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző 
két hónapon belül eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 
%- át. 
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni, melyek lehetnek a 
kérelem benyújtását megelőző 3 hónap gyógyszerkiadásait, betegséghez kapcsolódó kiadásait 
igazoló számlák, nyugták. 
(4) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 
hatezer forint. 
(5) A települési gyógyszertámogatás folyósítása a házipénztárban történő kifizetéssel történik a 
jogosultság megállapítását követő hónap 5. napjáig. 
 
 

5. Települési temetési támogatás 
 
5. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül 
attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e 
vagy sem. 



(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező 
létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, az egyedül élő esetén annak 300%-át nem 
haladja meg. 
(3) A települési temetési támogatást kérelmezni lehet a temetési költségek utólagos megtérítésére. 
(4) A támogatás összegét kérelmenként - a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
összegének 10–100 %-ig terjedő összegben - kell megállapítani. 
1(5) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmező nevére kiállított számla eredeti 
példányát. 
(6) A települési temetési támogatás folyósítása a házipénztárban történő kifizetéssel történik az 
ellátás megállapítását követő 5 napon belül. 
 
 
 

III. Fejezet 
Természetben nyújtott ellátások 

 
6. Köztemetés 

 
6.§ (1) A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az eltemettetésre 
köteles személyt mentesíteni kell: 
 

a) részben, ha 
aa)       egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át meghaladja, de nem éri el a 200%-át, vagy 
ab)       családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét meghaladja, de nem éri el a 150 %-át, 
 

 (b) egészben, ha 
ba)       egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem haladja meg vagy 
bb)       családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét nem haladja meg. 

 
 

 
IV. Fejezet 

Szociális szolgáltatások 
 

7. Étkeztetés 
 
7. § (1) A szociális étkezésre jogosult: 

a) 70. életévét betöltötte, vagy 
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek 

ba) egészségi állapota , vagy 
bb) fogyatékossága, vagy 
bc) pszichiátriai betegsége, vagy 
bd) szenvedélybetegsége vagy 
be) hajléktalansága 

                                                           
1
 Módosította a 7/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a– hatályos 2015.04.01-től 



indokolja. 
(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - 
részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud. 
(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 
a) fogyatékossági támogatásban, 
b) vakok személyi járadékában részesül, 
c) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy utána magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak. 
(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. 
(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 
(6) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat kell csatolni: 
a) az (1) bekezdés ba) és bd) alpontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi 
igazolást, 
b) az (1) bekezdés bb) alpontban meghatározott esetben a (3) bekezdésben felsorolt támogatást 
megállapító, folyósítását igazoló határozatot, 
c) az (1) bekezdés bc) alpontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi 
szakvéleményt, 
d) az (1) bekezdés be) alpontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, 
illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. 
(7) Az önkormányzat az étkeztetést Mesekert Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja. 
(8) A szociális étkeztetést meg kell szüntetni, ha 

a) az ellátott jelzi, hogy az ellátást nem kívánja igénybe venni, 
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 2 hétig nem vette igénybe, s ezt 
utólag elfogadható módon nem mentette ki orvosi igazolással, vagy 
c) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. 

 
 
 

8. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeri házi segítségnyújtás 
 
8.§ A házi segítségnyújtást, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulás útján biztosítja, figyelemmel Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 
önkormányzati rendelet szabályaira.  
 
 
 

9. Családsegítés, átmeneti gondozás 
 
9.§ A családsegítést, valamint a gyermekek átmeneti gondozását a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulás útján biztosítja, figyelemmel Tata Város Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális 
ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 
önkormányzati rendelet szabályaira.  
 
 
 
 



 
10. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
10.§ A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás útján 
látja el, figyelemmel Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelmét 
szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001.(VII.1.) önkormányzati rendelet szabályaira.  
 
 
 

11. Nappali ellátás 
 
11.§ A nappali ellátást, a közösségi ellátásokat, valamint az integrált támogató szolgáltatáshoz való 
hozzáférést a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás útján biztosítja, figyelemmel Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális 
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet szabályaira.  
 
 
 

12. Szociálpolitikai kerekasztal 
 
12. § Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
58/B § (2) bekezdése alapján létrehozza a szociálpolitikai kerekasztalt, melynek tagjai: 

a. Szociális- és Kulturális Bizottság Elnöke 
b. Polgármesteri Hivatal szociális előadója 
c. Kocs Község háziorvosa 
d. Kocs Község védőnője 
e. Vincze Imre Református Általános Iskola és a Mesekert Óvoda és Bölcsőde 

gyermekvédelmi felelőse. 
 
 
 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
13. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 
1. Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról 
2. Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(IX.25.) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
3. Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XI.28.) önkormányzati 
rendelete Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 15/2012.(V.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
4. Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XI.13.) önkormányzati 
rendelete Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 15/2012.(V.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 -----------------------------------  ---------------------------------- 
 Simon László  Molnár Erzsébet 
 polgármester  jegyző 



 
 


