
Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2007./II.15./számú rendelete 

a szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról: 

 

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról” szóló többször módosított 1993-évi III.tv. (a továbbiakban Szt.) 32.§.(3) és 138. 

§-ában foglalt felhatalmazása alapján a szociális ellátásokra vonatkozó helyi szabályokat a 

következőkben állapítja meg. 

 

           I. Fejezet 

 

 Általános rendelkezések: 

 

                 A rendelet célja: 

 

1.§. 

 

A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit. 

 

                A rendelet hatálya: 

 

                  2.§. 

 

(1) E rendeletben szabályozott ellátások biztosíthatók akkor, ha az egyének önmagukért és 

családjukért kellő felelősséget vállalnak és közreműködnek anyagi és szociális helyzetük 

jobbításában. Az ellátások biztosítása a kérelmező családjában életvitelszerűen együtt élő 

személyek szociális helyzetének és rászorultságának egységében történő vizsgálata alapján 

történik. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Moha Község közigazgatási területén élő, az Szt. 3.§. (1) - (3) 

bekezdésében felsorolt személyekre, valamint az önkormányzat hatáskörére és illetékességére 

tekintet nélkül, az Szt. 7.§. (1) bekezdésében rögzített szociális ellátások esetén (átmeneti 

segély, étkezés, szállás biztosítása) arra a rászorulóra, akinek az ellátás hiánya életét, testi 

épségét fenyegeti. 

 

 

            Eljárási rendelkezések: 

 3.§. 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket a 

Körjegyzőségen lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. A kérelmező kérelmében a saját és a 

vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, 

továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

kell becsatolnia. 
1
A kérelemnek tartalmaznia kell a Szt. 18. §-ában szereplő adatokat  

(2) Az -e rendeletben használt fogalmak tekintetében az Szt. 4.§. értelmező rendelkezései 

irányadóak. 

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, ha az Szt. másképpen nem rendelkezik, 

a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap. 
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b.) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év. 

(4) Az érdekelt köteles szociális és anyagi helyzetének feltárásában közreműködni. Így: 

a.) Az Szt. 4.§-ának megfelelő jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat, költségeket igazoló 

okmányokat, számlákat a kérelemmel együtt rendelkezésre bocsátani. 

b.) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles 

nyilatkozni arról, hogy saját ellátására tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződést kötött-e. 

(5) A Hivatal a kérelmező szociális helyzetéről, életviteléről szükség esetén 

környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények 

az eljáró hatóság előtt ismertek. 

(6) A jogosulatlan igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére - az Szt. 17.§-ában 

foglaltak szerint - a hatáskört gyakorló jogosult. 

(7) A pénzbeli ellátások kifizetése a pénztárból történik az Szt. -ben meghatározott kifizetési 

határidő figyelembevételével a követő hónap 5. napjáig. 

 . 

           II. Fejezet 

 

             Pénzbeni ellátások: 

 

                 4.§. 

 

A szociális rászorultságtól függően a jogosult részére a képviselőtestület az alábbi pénzbeli 

ellátásokat állapítja meg: 

 a.) lakásfenntartási támogatás 

 b.) ápolási díj 

 c.) átmeneti segély 

 d.) temetési segély 

az Szt. -ben és e rendeletben foglaltak alapján. 

 
1
(2) Az (1) bekezdés c.) és d.) pontjaiban foglalt ellátással kapcsolatos szociális hatásköröket 

átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 

 

Lakásfenntartási támogatás 

 

      5.§. 

 

(1) A helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 

általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 

rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy akinek háztartásában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 

%-át meghaladja. 

 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében költségként vehető figyelembe: 

  

 a./ lakbér, albérleti díj 

 b./ a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete 
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 c./ közös költség 

 d./ csatorna használati díj 

 e./ szemétszállítás díja 

 f./ villanyáram díja 

 g./ a vízdíj 

 h./ a gázfogyasztás díja 

 i./  a tüzelő anyag költsége. 

 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente március 31-ig, illetve szeptember 

30-ig kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: 

 - a háztartásban élők jövedelemigazolását 

 - bérleti, albérleti szerződést 

 - pénzintézeti igazolást 

- egyedi fűtésű lakás  fűtés költségeit igazoló, a háztartási tüzelőanyagot  forgalmazó 

által kiállított számlát, 

 - közüzemi szolgáltatást /villany, víz, csatorna, gáz, szemétszállítás/ végző szervek 

   által kiállított közüzemi számlát. 

 

(5) A (4)  bekezdésben foglalt igazolásokat a kérelmet megelőző 6 hónapra vonatkozóan  kell 

benyújtani. 

A háztartási tüzelőanyag vásárlását igazoló számla összegének 1/6 része vehető figyelembe 

havi költségként. 

   

(6) A lakás alapterületénél a következő helyiségek alapterületét kell figyelembe venni: 

 

 a./  lakóhelyiségek: lakószoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér, 

 b./ főzőhelyiségek: konyha, főzőfülke, 

 c./ egészségügyi helyiségek: fürdőhelyiség, WC, 

 d./ közlekedési helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró, belépő, szélfogó, 

 e./ tároló helyiségek: éléskamra, lomkamra, öltöző, gardrób. 

 

(7) A helyi lakásfenntartási támogatás egy év időtartamra állapítható meg, ugyanazon lakásra 

csak egy jogosultnak, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(8) A lakásfenntartási támogatás havi összege: 2.500,- Ft, mely pénzbeli és természetbeni 

ellátásként is megállapítható. 

 

(9) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente március 30-ig meg kell újítani. 

 

 

         Ápolási díj: 

 

                6.§. 

 

(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthon ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 

(2) Ápolási díjra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg 

személy ápolását, gondozását végzi és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-

át. 
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(3) A (2)  bekezdésben foglalt ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 80 %-a. 

 

(4) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres 

étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában nem működik közre. 

 

(5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a képviselőtestület 2 évente legalább egyszer 

felülvizsgálja. 

 

     Átmeneti segély 

 

      7.§. 

 

(1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzd, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve alkalmanként 

jelentkező többlet kiadások - különösen betegség, elemi kár, tüzelőbeszerzés  - miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

 

(2) Az átmeneti segély alkalmanként és havi  rendszerességgel állapítható meg. Az 

átmeneti segély: - átmeneti segélyként vagy , 

   - rendkívüli szociális segélyként állapítható meg. 

 

(3) Átmeneti segély adható az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében- az 

óvodások, iskolások tanévkezdésének támogatására, idősek karácsonyi támogatására -

jövedelemhatárra való tekintet nélkül. 

 

(4) A (2)  bekezdésében foglalt átmeneti segélyre jogosult a kérelmező, ha a háztartásban az 

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló 

esetében az öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg. 

 

(5) Az egy háztartásban élők részére átmeneti segély naptári évenként legfeljebb 4 

alkalommal adható, egyidejűleg háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg. 

 

(6) Az átmeneti segély havi rendszerességgel - legfeljebb azonban naptári évenként 3 hónapi 

időtartamra állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 

 

(7) Az átmeneti segély összegét rászorultsághoz igazodóan 2.000, -Ft - 10.000,- Ft között 

lehet megállapítani, kivéve az óvodások, iskolások tanév kezdésének támogatását, az idősek 

karácsonyi támogatását. 

 

8.§ 

 

(1) Egy naptári éven belül egy alkalommal jövedelemhatárra tekintet nélkül – rendkívüli 

szociális segélyben részesíthető az a személy, aki átmenetileg, létfenntartását veszélyeztető 

élethelyzetbe került, illetőleg időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 
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(2) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli szociális segély ugyanazon háztartásban  élők 

esetében csak egy jogosult részére állapítható meg. 

 

(3) A rendkívüli szociális segély összege: 10.000,- Ft. 

 

     Temetési segély     
            

      9.§. 

 

(1) Temetési segély állapítható meg annak , aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó 

volt ugyan, de a költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A 

támogatás feltétele, hogy a temettető a haláleset időpontjában mohai állandó lakos legyen. 

 

(2) Nem állapítható meg temetési segély annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 

törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült. 

 

 (3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül 

lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben 

a haláleset nem Moha községben történt, a kérelmező nevére vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagja nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának 

jövedelemigazolásait. 

 

(4) A temetési segély egyszeri pénzbeli támogatás. 

A temetési segély összege a helyben szokásos temetési költség: 

a./ 20 %-a, amennyiben a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el   

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 150 

%- át, 

 b./ 10 %, amennyiben a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem meghaladja az 

     /a/ pontban meghatározott összeget. 

 

(5) A helyben szokásos temetési költség: 150.000 Ft. 

 
1
Rendszeres szociális segély 

 

10. §. 

 

/1/ A Szt. 37/B §. /1/ bekezdésének b./ - c./ pontja szerinti személy a rendszeres szociális 

segély folyósításának feltételeként a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ Családsegítő Szolgálatával együttműködik. 

 

/2/ Az együttműködés keretében: 

- az /1/ bekezdésben meghatározott együttműködésre kijelölt szervnél a határozat 

jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát 

- a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról 

szóló megállapodást megköti 

- teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 
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/3/ Az együttműködésre kijelölt szerv 15 napon belül köteles jelezni a jegyzőnek, ha az /1/ 

bekezdés szerinti személy nem vetette magát nyilvántartásba, vagy nem kötötte meg a 

beilleszkedést segítő programról szóló megállapodást. 

 

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása esetén igazolási kérelem 

nyújtható be az /1/ bekezdésben megjelölt szervhez az elmulasztott határidőt követő 8 napon 

belül. A mulasztás igazolására orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, munkaadói igazolás, 

oktatási intézmény igazolása fogadható el. 

 

/5/ Beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális 

állapotához igazodóan 

-  az /1/ bekezdésben megjelölt szerv által szervezett, az egyéni képességeket fejlesztő  

vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel, 

- a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel 

- az  /1/ bekezdésben megjelölt szervvel való havi egyszeri személyes kapcsolattartás a 

családgondozó félfogadási idejében. 

 

 

 

11.§. 

 

/1/ Az együttműködés megszegésének minősül: 

 

- ha az aktív korúak ellátására, rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 

megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem veteti 

nyilvántartásba magát 

- ha a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő 

programról szóló megállapodást nem köti meg 

- nem vesz részt a beilleszkedést segítő programban, elmulasztja a családgondozóval 

történő kapcsolattartást, és mulasztását nem igazolja a 11. §. /4/ bekezdésében 

foglaltak szerint. 

 

/2/ Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki a 

rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt a 11. §. /1/ bekezdésében megjelölt 

szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten 

megszegi. 

 

 

         III. Fejezet 

 

        Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

                 12.§. 

 

Az egyes pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók: 

- lakásfenntartási támogatás 

- átmeneti segély, 

- temetési segély. 
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Közgyógyellátás 

 

                  13.§. 

 

Kérelemre - méltányosságból - közgyógyellátási jogosultság biztosítható azon személynek, 

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át továbbá a havi 

rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át. 

 

 

IV. Fejezet 

 

Szociális szolgáltatások: 

 

14.§. 

 
1
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás 

formái: 

      - étkeztetés 

- házi segítségnyújtás. 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- családsegítés. 

 

Az önkormányzat ezen szociális alapszolgáltatásokat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 

Társulás útján a szociális alapszolgáltatások ellátásának átadására vonatkozó megállapodás 

szerint látja el. 

 

Étkeztetés 

 

      15.§. 

 

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

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen 

- a.) koruk 

- b.) egészségi állapotuk 

- c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük 

- d.) szenvedélybetegségük vagy 

- f.) hajléktalanságuk miatt. 

 

(2) A szociális étkeztetést a sárkeresztesi óvoda konyhájáról szállítva biztosítja a 

képviselőtestület. 

 

(3) Szociális étkeztetésre jogosultak jövedelemhatárra tekintet nélkül azok a személyek, akik 

az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek. 
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(4) Térítési díjat nem kell fizetnie annak a szociális étkeztetésben részesülő személynek, 

akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100 %-át. 

 

(5) Az étkezés iránti kérelemhez mellékelni kell az ellátást kérő jövedelem igazolását és a 

közös háztartásban élők jövedelem igazolását, a háziorvos igazolását az (1) bekezdés b-d.)  

pontokban foglalt esetekben. 

 

(6) A szociális étkezést igénybevevők térítési díjat fizetnek, melyet külön rendelet tartalmaz. 

A térítési díjat a képviselő-testület évente állapítja meg.  

 

     Házi segítségnyújtás 

 

      16.§. 

 

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

 

(2) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek 

egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. E feltétel fennállását külön jogszabály 

szerint igazolni kell. 

 

(3)
1
 

           V. Fejezet 

 

17.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2007. február 15-én lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes szociális ellátásokról szóló 

7/2003.(VIII.1.) számú és az azt módosító 4/2006.(III.30.) számú, 4/2004.(III.12.) számú és 

8/2004.(VI.21.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 

Moha, 2007. február 14. 

 

 

 

  Kovács Sándorné     Iván Szilvia 

    polgármester       körjegyző 

 

 

Kihirdetve: 2007. február 15-én. 

 

     Iván Szilvia körjegyző 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2009.(III.27.) számú rendeletével. 

Hatálytalan 2009. III.27-től. 

 


