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Taktaszada Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról a következő rendeletet alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

( 1 )  A rendelet hatálya kiterjed Taktaszada Községi Önkormányzat közigazgatási 
területén élő  

a) Lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 
b) Bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
c) Letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
d) Magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 

 
e) az Sztv 7.§-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a 

fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásról, és 
bevándorlásról szóló 1993. évi LXXXVI. tv. rendelkezései szerint 
jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárokra is, 
 

f) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 
1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározottak, valamint 
 

g) az Sztv 32/B § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka 
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 
jogosultsági körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.1 

 
(2) A munkanélküli jövedelempótló támogatás vonatkozásában a rendelet  

hatálya az (1) bekezdésen túlmenően kiterjed a községben életvitelszerűen 
tartózkodó hajléktalanokra is.  

 
(3) Hatályon kívül helyezve.2 
 
1.: Módosított a 14/2004 (VII.06.) rendelet. Hatályos: 2004..07.06. 
2.: Mód.: 8/2004 (IV.28.); Hat.: 2004.04.28. 
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(4) Egyéb szociális támogatás vonatkozásában a rendelet hatálya az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed a községben ingatlantulajdonnal rendelkező 
személyekre is. 1 

 
II. FEJEZET  

 
Pénzbeni ellátások 

 
Időskorúak Járadéka 

 
2. § 2

 
(1) Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetésével 

kapcsolatos hatáskört 2007. január 1-től a jegyző gyakorolja a Tv. 32/B-32/D §-a alapján. 
 

Rendszeres szociális segély 
 

3. §  3
 

(1) A rendszeres szociális segélyt az Szt. 37/A – 37/H. §-ok alapján   2007. január 1-től a      
     jegyző állapítja meg. 4

4. A rendszeres szociális segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell 
benyújtani.  

 
(3) A jogosultság feltételének fennállását két évente felül kell vizsgálni. 
 
(4) A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a nem foglalkoztatott személy 

a Polgármesteri Hivatallal  és a helyi Családsegítő Szolgálattal (3921 Taktaszada, Kossuth  
utca 74.), /továbbiakban: Szolgálat/ együttműködni köteles. 

 
(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy az 

együttműködési kötelezettség keretében  köteles: 
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 

napon belül a szolgálatnál megjelenni és ott nyilvántartásba vétetni magát, és 
b) a beilleszkedést segítő programról a Szolgálattal írásban megállapodni , továbbá 
c) a Szolgálat által meghatározott időpontokban, de legalább kéthavonta a Szolgálatnál  

köteles megjelenni, továbbá 
d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, és 
e) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei felülvizsgálatának előírt 

határidőben részt venni, és 
f) a települési önkormányzat által szervezett és számára felajánlott közmunkát,  

közhasznú munkát, közcélú munkát elfogadni.  
 
 
1.: Kiegészítette a 7/2002(III.04.); Hat.: 2002.03.04. 
2.: Mód.: 5/2007 (III.09) Hat.: 2007.03.09. 
3.: Mód.: 6/2006. (V.30.) Hat.: 2006. V.30. 
4.: Mód.: 5/2007 (III.09) Hat.: 2007.03.09. 
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(6) A beilleszkedést segítő programok típusai: 
a) egyéni képességeket fejlesztő vagy az  életmódot formáló egyéni  foglakozáson, tanácsadáson  

való részvétel, 
b) a nem foglalkoztatott személy helyzetét javító csoportfoglalkozásokon és tanácsadáson, 

illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programon való részvétel, 
c) a felajánlott és számára megfelelő  munkalehetőség (közhasznú-, közcélú munka stb.) 

végzésére való felkészítésben történő részvétel, 
d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, 

különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképzettség megszerzése érdekében, 
e) a Munkaügyi Központ Szerencsi kirendeltségével álláskeresőként  történő nyilvántartásba 

vétel és a Munkaügyi Központ Szerencsi Kirendeltségével való együttműködés az 
elhelyezkedés érdekében 

f) kapcsolattartás a helyi Családsegítő Szolgálattal 
 

(7) A Szolgálat havonta minden hónap 25. napjáig tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt, ha a 
nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési 
kötelezettségét megszegi. 

(8) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a nem foglalkoztatott 
személy: 
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 

belül a Szolgálatnál nem jelenik meg, és nem véteti magát nyilvántartásba, 
b) a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg a Szolgálattal, 
c) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglalt kötelezettségeit, 
d) a Szolgálat által meghatározott időpontokban, de legalább kéthavonta a Szolgálatnál nem 

jelenik meg. 1 

 
A fenti  együttműködési kötelezettség megszegésének következménye, hogy  a segély 
összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani 
 
(9) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, ha 

a) a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,  
b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással 

szüntette meg, 
c) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei felülvizsgálatának  az előírt 

határidőre nem tesz eleget, 
d) a (8) bekezdés időtartama alatt az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, azaz 

ismételten megszegi az együttműködési kötelezettséget. 2 

 
Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének következménye a megállapított 
segély megszüntetése, amely egyben azzal jár, hogy ismételten csak valamennyi jogosultsági 
feltétel újbóli teljesítése esetén részesülhet rendszeres szociális segélyben. 
 
(10) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a 

megszüntetéstől számított 36 hónapon belül – ide nem értve az együttműködési 
kötelezettség súlyos , vagy két éven belül ismételt megszegését – az előzetes 
együttműködési  kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a 
rendszeres szociális segélyre való jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.3  

 
1.: Hat.: 2006.07.01. 
2.: Hat.: 2006.07.01. 
3.: Hat.: 2006.07.01. 
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(11) A rendszeres szociális segély megszűnésének időpontja az együttműködési kötelezettség nem 
teljesítésének napja, illetve mulasztással elkövetett kötelezettségszegés esetén az a  nap, amelyen a 
nem foglalkoztatott személy még jogszerűen eleget tehetett volna kötelezettségének. 

 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

4. § 1
 

(1) Az Önkormányzat az Sztv. 38. § (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott 
normatív lakásfenntartási támogatást biztosítja.  
 

(2) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása a polgármester 
hatáskörébe tartozik. 2 
 

Ápolási díj 
 

5.§. 3
 
(1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult, 2007. 

január 1-től a jegyző az Sztv. 41-43 §-okban foglalt ápolási díjak esetében 
 
(2) Az önkormányzat az Sztv. 43/B § (1) bekezdése alapján ápolási díjat állapít meg annak  a 

hozzátartozónak, aki a 18.életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. 
 
(3) A (2) bekezdésben szabályozott ápolási díjra az a hozzátartozó jogosult, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
egyedülálló esetében  a 150 %-át nem haladja meg. Az ápolási díj megállapításához 
előzetesen a Hivatal környezettanulmányt készít. 4 

 
(4) A (2) bekezdés alapján megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80 %-a. 
 
(5) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani, az ápolási díj megállapítása során az Sztv.41-43 §-okban 
foglaltakat megfelelően kell alkalmazni. 

 
(6) Az önkormányzat által foglalkoztatott házi szociális gondozók az ápolást végző 

személyek ellenőrzésében részt vesznek, ezáltal havonta egy alkalommal ellenőrzést 
tartanak a gondozott gondozási helyén, hogy az ápolást végző személy eleget tett-e ápolási 
kötelezettségének. Az ellenőrzésről szóló jelentést a jegyzőnek kell átadni. 

 
(7) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha a házi szociális 

gondozók az ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy:, 
 
1.: Mód.: 14/2004. (VII.06.) ; Hat.: 2004. 07.06. 
2.: Mód.: 23/2005 (XII.20.); Hat.: 2005. 12.20. 
3.: Mód.: 6/2006. (V.30.); Hat.: 2006.05.30. 
4.: Mód.: 8/2007 (VI.28.); Hat.: 2007.06.28. 
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a) a gondozott naponta nem kap meleg ételt, 
b) fűtési szezonban hideg a lakás, nincs befűtve,  
c) a gondozott rendszeres  tisztálkodása jól láthatóan nem történt meg, 
d) a gyógyszerei nincsenek kiváltva  

 
(8) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. 
 
 
 

Átmeneti segély 
 

A./ Célzott átmeneti segély 
 

6. § 
 
(1) A célzott átmeneti segélyben részesíthető időszakosan, vagy tartósan az a személy, 

aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, különösen, ha 
szociálisan rászorult. 
 
Mértéke: 

a) A segélyt a Szociális Bizottság állapítja meg, kivételes esetben 
(rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben) 3.000,-Ft összeghatárig a 
Polgármester dönthet az átmeneti segélyről. 
 

b) A 10.000,-Ft-ot meghaladó igényű kérelem esetében az 
önkormányzat képviselőtestülete jogosult annak elbírálására. 
 

 
(2) Átmeneti segély pénzben és természetben is nyújtható. 
 

A természetben nyújtott ellátási formák elsősorban: 
 

a) házi szociális gondozó hálózat útján: 
 

 tartós élelmiszer, ruhanemű, tüzelő és egyéb fogyasztási cikkek 
vásárlására. 
 
 étkeztetés biztosítása 

 
 gyógyszer 

 
b) átutalással az érintett intézmény számlájára: - közüzemi díjak befizetése 

 
 intézményi térítési díjak 
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B./ Krízis átmeneti segély 
 

7. § 
 

(1) A létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe – így különösen elemi kár 
esetén került személyek részére a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet 
megszüntetéséhez átmeneti segély nyújtható. 

(2) A krízis átmeneti segélyt a Polgármester bírálja el. 
(3) Elemi kár esetén a segélyt vissza nem térítendő formában kell nyújtani. 
(4) Az átmeneti segély iránti kérelmet a Hivatalnál kell beterjeszteni. A kérelemben 

indokolni kell a segély szükségességének okát és csatolni kell a kérelmező és a vele 
egy lakásban élők jövedelméről kiállított igazolást és vagyoni helyzetükről készített 
nyilatkozatot. 

 
Temetési segély 

 
8. § 1

 
(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti és  családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében  a 300 %-át nem haladja 
meg. 

 
(2) Temetési segély iránti kérelem elbírálását az Önkormányzat a polgármester hatáskörébe 

utalja. 
 
 
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 120.000,- Ft 
 
 
(4) A temetési segély összege 15.000,-Ft. 

8/A. § 2 

 

Kivételes szociális támogatás 
 

(1) Az önkormányzat a lakosság túlzott anyagi terheinek csökkentése érdekében 
kivételes méltányosság alapján egyéb szociális támogatást nyújt. 

(2) Kivételes méltánylást érdemlő körülménynek minősül és egyéb szociális  

1.: Mód.: 12/2007. (XI.28.); Hat.: 2008.01.01. 
2.: Kiegészítette a 7/2002 (III.04.) rendelet. ; Hat.: 2002.03.04. 
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támogatásban kell részesíteni minden olyan természetes személyt, akinek a községben 
szervezett Taktaszada Csatornaberuházó Víziközmű Társulattal szemben, annak 
megalakulásakor, (illetve 2002. február 26. napjait) érdekeltségi egysége alapján több 
mint 1.000.000,-Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, és családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
ötszörösét, melyről a támogatott írásban nyilatkozik. 

(3) A támogatás összege oly mértékű, hogy a lakos terheit 700,-Ft/hó összegre 
csökkentse, de havi 10.000,-Ft-ot nem haladhatja meg, ezen felül 7.000,-Ft egyszeri 
számlanyitási díjat biztosít. 

(4) A (2) bekezdésben foglalt összeg törlesztéséhez a fizetési kötelezettség fennállásának 
ideje alatt havi részletekben nyújt támogatást az önkormányzat. 

(5) Az eljárás kérelemre és hivatalból egyaránt megindítható. A döntést hozó mindkét 
esetben vizsgálni köteles a (2) bekezdésben írt feltételek meglétét. 

(6) A feltétel fennállása esetén a támogatás a (2) bekezdésben írt kötelezettség 
teljes kiegyenlítéséig folyósítható. A támogatás a támogatott 
engedményezésével és befizetéseként arra a számlára utalandó, ahová a 
fizetési kötelezettségét a támogatottnak teljesíteni kell. 

(7) A fenti támogatás folyósításának feltétele, hogy az Önkormányzat alapítványi, vagy 
egyéb vissza nem térítendő támogatásból rendelkezzen a támogatáshoz szükséges 
forrással. 

(8) A támogatás megállapításáról a polgármester dönt. 
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III. FEJEZET 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

Köztemetés 
 

9. § 1
 

(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – 
a halálesetről való tudomászserzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az 
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 2 

 
(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: 

utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) 
bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a 
köztemetés elrendelésétől számított hatvan napon belül kell bejelenteni. 

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, 

vagy 
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére 

kötelezi. 
 
(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a 

temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. 

(5) A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési 
szertartás szerint kell eljárni, melyet az önkormányzat rendel meg a temetkezési 
vállalkozótól. 

A költségcsökkentés érdekében köteles a köztemetés lebonyolítására – sírásás, 
temetés, stb. – közhasznú dolgozókat biztosítani. 

A polgármester egyedi esetekben kérheti az egyházak közreműködését 
térítésmentesen a temetési szertartás lebonyolításában. 

(6) Ha az elhunytnál értéket képviselő ingóság (óra, ékszer, biztosítási kötvény, 
készpénz, stb.) található úgy arról tételes leltárt kell készíteni és az ingóság  

 
1.: Módosította a 3/2000 (II.21.) rendelet; Hat.: 2000.02.21. 
2.: Módosította a 10/2003 (VII.02.) rendelet; Hat.: 2003.07.02. 
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megőrzéséről – a jogosult részére történő átadásig – gondoskodni kell. 
 

Közgyógyellátás 
 

10. § 1 

 
 
(1) Az önkormányzat az Sztv.50 .§(3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátásra 

való jogosultságot biztosít annak a személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább a 25 %-át eléri. 
Feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 150 %-át, egyedülálló esetében a 200 %-át nem haladja meg. 2 

  
(2) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról is a jegyző dönt. A jogosultság 1 

évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a 
jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15 nap. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

Szociális alapszolgáltatások 3
 

Szociális étkeztetés 
 

11 § 
 
(1) Szociális étkeztetést kérelemre az önkormányzat a szociális konyhán biztosítja. Az 

önkormányzat a kérelem elbírálásának jogát a Polgármesterre ruházza. 
 

(2) A szociális étkeztetés térítési díját, a jövedelmi szempontokat figyelembe véve a 1. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri 

meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak 
és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 4 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott személy: 
 

 tartósan akkor nem képes gondoskodni az étkeztetésről, ha olyan 
lakásban él, ami alkalmatlan arra, hogy napi rendszerességgel 
megoldható legyen a lakásban a főzés, 
 
 átmeneti jelleggel az étkeztetésről akkor nem tud gondoskodni, 

ha nincs főzésre alkalmas eszköze. Ebben az esetben az ellátást  
 

1.: Mód.: 6/2006. (V.30); Hat.: 2006.07.01. 
2.: Mód.: 8/2007. (VI.08.); Hat.: 2007.06.28. 
3.: Mód.: 10/2005. (X.19.); Hat.: 2005. 10.19. 
4.: Kiegészítette: 1/2004.(II.02.) : Hat.:2004.02.02. 



- 11 – 
 

határozott időre kell biztosítani. 1
 

(5) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki 
kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésről gondoskodni. 2 

(6) Az (5) bekezdés alapján kora miatt az az igénylő részesíthető étkeztetésben, aki a 
rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. Az (5) bekezdés alapján egészségi állapota 
miatt az az igénylő részesíthető étkeztetésben, aki önellátásra képtelen, vagy 
ágyhoz kötött fekvőbeteg. 3  

(7) A szociális étkeztetés iránti kérelmek elbírálásához környezettanulmányt kell 
készíteni a kérelmező lakásán. Az étkeztetés iránt benyújtott kérelmeket ki kell 
egészíteni azzal, hogy az ellátást milyen okból kéri. 4 

(8) A határozatlan időre megállapított szociális étkeztetésre való jogosultságot évente 
felül kell vizsgálni. 5 

(9) Az önkormányzat a településen élő lakosok részére lehetőséget biztosít a 
fenntartásában működő szociális konyháján az étkeztetés igénybevételére 
„vendégebéd” biztosításával, mely iránti igényt a Konyha vetőjénél lehet 
jelezni az étkezést megelőző napon. 6 

 
 

Melegebéd házhoz szállítás 
 

12.§ 
 
(1) A szociális konyhán megrendelt ebéd házhoz szállítását kérelemre a Polgármester 

engedélyezi. 
 

(2) Az ebéd házhoz szállítását azok kérhetik, akiknek az egészségi állapota nem teszi 
lehetővé az ebéd helyben elfogyasztását vagy házhoz szállítását. 
 

(3) Az ebéd házhoz szállítása szociális kedvezmény, amiért a szolgáltatás igénybe 
vevőjének jövedelme alapján térítést kell fizetni. 
 

(4) A melegebéd házhoz szállításának térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

(5) A házhoz szállítás térítését az ebéd térítés befizetésével egyidejűleg a 
konyhavezetőnek kell befizetni, aki a házhoz szállítás díjával külön elszámol a 
gazdálkodási főelőadó felé. 
 

(6) Az ellátásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
 
 
1-6.: Kiegészítette az 1/2004 (II.02.) rendelet; Hat.: 2004.02.02. 
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Házi segítségnyújtás 
 

13.§  
 
(1) Házi segítségnyújtásba az a személy részesíthető, aki egészségi állapotára való 

tekintettel a segítségre rászorul. Ápolásra, eltartásra kötelezhető hozzátartozói 
nincsenek, vagy vannak ugyan, de kötelezettségük teljesítésében objektíve 
akadályoztatva vannak. 
 

(2) A házi segítségnyújtásba részesítést a Polgármestertől kell kérni, és a szolgáltatás 
igénybevételét a Polgármester engedélyezi. 
 

(3) A házi segítségnyújtás szociális gondoskodás. A segítségnyújtásra – a segítséget 
igénybevevő jövedelmét figyelembe véve – térítést kell fizetni. 
 

(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítést és a kedvezményeket meghatározó 
jövedelem határokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

(5) A házi segítségnyújtás díját a házi gondozónő részére a munka elvégzése után, vagy 
a tárgyi hónapot követő hónap 05.-ig egy összegben fizetik a gondozónő 
munkanaplója alapján, átvételi pénztárbizonylat ellenében. 
 

(6) Az ellátásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 1 
 

(7) A házigondozó a gondozási feladatokat gondozói körzetben végzi. Taktaszada 
község közigazgatási területén 1 házigondozói körzet alakult ki, mely 840 főt 
magába foglaló körzet. A gondozási körzet kialakítását a szociális térkép mutatja. 2 

 
Családsegítés 

 
13/A § 3

(1). A családsegítő szolgáltatás célja az önkormányzat működési 
területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve 
krízishelyzetbe került személyek, családok életvesztési képességének megőrzése, az 
ilyen helyzetben vesztő okok megelőzése, valamint a krízishelyzet 
megszüntetésének elősegítése. 

 
(2). A családsegítés feladatait az önkormányzat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján a Prügy 

Szociális és Szolgáltató Központ elnevezésű intézmény keretében biztosítja. 4 

 

(3). A családsegítő szolgálat az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása 
térítésmentes. 

 
1.2.: Kiegészítette az 1/2004. (II.02.); Hat.: 2004.02.02. 
3.: Kiegészítette a 3/2000 (II.21.) rendelet; Hat.: 2000.II.21.rendelet.; Hat.: 2000.II.21. 
4.: Mód.: 5/2007 (III.09.); Hat.: 2007.03.09. 
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13/B.§ 

Hatályon kívül helyezte 1
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
13/C.§ 2

 
(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat az Sztv. 65. §-ában 

foglaltaknak megfelelő ellátásokat biztosítja  a törvényben meghatározott jogosulti kör 
vonatkozásában 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi 
Társulás útján a Gondozási Központ (Szerencs, Rákóczi út 128.)  alapszolgáltatása keretében 
önálló ellátási formaként  biztosítja. Az ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani. A hivatal a kérelmeket rangsorolja , az ellátás igénybevételéért sorrendet állapít 
meg, a kérelmekről   a polgármester  dönt, ellene a fellebbezést a Társulási Tanács elnöke 
bírálja el. 

(3) Az ellátás térítésmentes.  
 

Támogató szolgáltatás 
13/D.§ 3 

 
(1) A támogató szolgáltatás személyi segítségnyújtását és/vagy szállítási szolgáltatását a 

fogyatékkal élő személyek vehetik igénybe önálló életvitelük megőrzése érdekében. 
(2) A támogató szolgáltatást a Képviselő-testület a Szerencsi Kistérségi Társulás Támogató 

Szolgálata ( Tállya, Rákóczi út 19.) útján biztosítja. 
(3) A Támogató Szolgálat által nyújtott személyi segítéséért személyi térítési díjat, a szállítási 

szolgáltatása igénybe vételéért szállítási díjat kell fizetni, melyet a Szerencsi Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsa fogadja el határozatában. 4 

(4) A támogató szolgáltatás iránti kérelmet a Támogató Szolgálathoz kell benyújtani, a 
kérelemről a szolgálat vezetője dönt, a fellebbezést a Társulási Tanács elnöke bírálja.    

 
V. FEJEZET 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
14.§ 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/1997./V.01./ számú 

önkormányzati rendelet. 
 

1.: Hatályon kívül helyezte a 5/2007 (II.03.); Hat.: 2007.03.09. 
2-3.: Kiegészítette a 10/2005 (X.19.); Hat.: 2005.X.19. 
4.: Mód.: 5/2007. (II.03.); Hat.. 2007.03.09. 
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(3) Az e rendeletben nem szabályozottakra az 1993. évi III. Törvényben leírt 

rendelkezések vonatkoznak. 
 
(4) A Képviselőtestület a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére a koncepcióban 

meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kisérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. 1 

(5) A helyi Szociálpolitikai Kerékasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 2 

(6) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak nevét, az általa képviselt 
szervezetek, intézmények megnevezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3 

 
(7). Ahol a rendelet polgármester vagy Szociális bizottság hatáskörébe utal döntéseket ellene a 

fellebbezést a képviselő-testület bírálja el, kivéve amennyiben a rendelet másképp 
rendelkezik. 4 

 
Taktaszada, 1999. január 29. 
 
 

Vajtó János sk. 
Polgármester 

Harangozóné Vitális Márta sk. 
Jegyző 

 
 

 
Kiadmány hiteléül: 
 
Taktaszada, 2008. április 28. 
 
 
                                                            Harangozóné Vitális Márta 
                                                                         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1,2,3.: Kiegészítette a 19/2003. (XII.08.); Hat.:  2003.12.08. 
4.: Kiegészítette a 10/2005 (X.19.); Hat.: 2005.10.19.
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1. számú melléklet  1

 
 
 

Térítési alap 
 
 
 Szociális étkeztetés ÁFA-val növelt összeg: 355,-Ft+Áfa (20%) = 426,-Ft 

 
 
 
 

Egy főre eső 
jövedelem 

Térítés a térítési alap %-a 

57.000 felett 100 % 426,-Ft 
48.551 – 57.000 80 % 341,-Ft 
41.401 – 48.850 60 % 256,-Ft 
34.001 – 41.400                40 % 170,-Ft 
28.501 – 34.000 30 % 128,-Ft 
28.500 alatt 25 % 106,-Ft 

 
 
Jövedelemmel nem rendelkezők esetében ingyenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.: Mód.: 16/2007(XII.21.); Hat.: 2008.01.01.
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2. számú melléklet  2

 
 
 
 
 
 
 

Gondozott jövedelme 
(Ft) 

Térítendő díj 
%-a 

egy ebéd 
kiszállítása 

egy óra 
gondozási díj

0,-Ft – 28.500 25 % 14,-Ft 92,-Ft 
28.501 – 34.000 30 % 16,-Ft 111,-Ft 
34.001 – 41.400 40 % 22,-Ft 148,-Ft 
41.401 – 48.850 60 % 33,-Ft 222,-Ft 
48.851 – 57.000 80 % 44,-Ft 296,-Ft 

57.000 felett 100 % 55,-Ft 370,-Ft 
 
 
A házi segítségnyújtás óradíja: 370,-Ft / óra. 
 
Az ebéd házhoz szállítása: 220,-Ft / óra 
 
Egy ebéd házhoz szállítása 15 percet vesz igénybe, ennek a díja: 55,-Ft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.: Mód.: 16/2007(XII.21.); Hat.: 2008.01.01.
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3. számú melléklet  1

 
 
 

1. Pestiné Borza Erzsébet Általános Iskola igazgatója 
2. Pásztor Jánosné Napköziotthonos Óvoda vezetője 
3. Horváth Tivadar Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
4. Tiba Jánosné Védőnő 
5. Juhász Ferencné Családsegítő szolgálat 
6. Kósné Murányi Valéria Gyermekjóléti szolgálat 
7. Vajtó János polgármester 
8. Harangozóné Vitális Márta jegyző 
9. Bűdi Bertalan Szociális Bizottság elnöke 

10. Dr. Méhész József háziorvos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.: Kiegészítette a 19/2003(XII.08.);Hat.: 2003.12.08.
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