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Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. 
 

VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 
            3/2007.(I.27.) rendelete 
 
 
       a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi  
          szabályozásáról  
 
 
 
Veszprémvarsány község Ökt. a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 10.§ (1) 
bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (1),(3) 
bekezdésében, a 37/A.§ (1) bekezdésében, (3) bekezdés c) d) 
pontjában, 43/B.§ (1) bekezdésében, a 45.§-ában, 46.§ (1) 
bekezdésében, az 50.§ (2) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, a 
92.§ (1),(2),  valamint a 115.§ (1),(3) bekezdésében kapott 
felhatalmazások alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja: 
 
    I. FEJEZET 
   Általános rendelkezések 
1.§. 
E rendelet célja, hogy meghatározza Veszprémvarsány község 
Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított - a szociális 
igazgatásról és szociális ellátottságról szóló többszörösen 
módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) is 
szabályozott - pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék az 
ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről, 
valamint igénybevétel módjáról. 
 
2.§. 
(1) E rendelet hatálya kiterjed Veszprémvarsány községben bejelentett 
lakóhellyel rendelkező személyekre, valamint az Szt. 3.§. (1)bek. 
b.), c.), d.) pontban és a 3.§. (2), (3)bek-ben szereplő személyekre. 
(2) E rendelet hatálya személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
tekintetében intézményi és nem intézményi keretek közötti szociális 
tevékenységre terjed ki.  
 
(3) A (2) bekezdésben írt ellátások az Szt. rendelkezéseinek 
megfelelően Veszprémvarsány község Önkormányzatának ellátási 
felelősségi kötelezettsége körébe tartozó ellátandó személyek, 
továbbá azok a Veszprémvarsány község ellátási kötelezettségébe nem 
tartozó személyek vehetik igénybe, akiknek Önkormányzata 
Veszprémvarsány község Önkormányzatával az ellátás biztosítására 
megállapodást köt. 
 
3.§. 
A képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi szociális 
ellátásokat: 
 
a) aktívkorúak ellátása *(mód.4/2009.(II.28.)rend.) 
b) lakásfenntartási támogatás 
c) ápolási díj méltányosság alapján (Szt. 43/B.§ (1) bek. szerint) 
d) átmeneti segély 
e) temetési esély 
f) közgyógyellátás - méltányosság alapján 
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g) gyógyszertámogatás*(kieg. 8/2007.(IV.28.) rendelet) 
h) időskorúak támogatása*(kieg. 4/2009.(II.28.) rendelet) 
i) beiskolázási támogatás *(kieg. 4/2009.(II.28.) rendelet) 
j) hulladékszállítási díj-támogatás*(kieg. 4/2009.(II.28.) rend., mód 
2/2011.(I.29.)rend.) 
k) jubileumi támogatás (kieg. 2/2011.(I.29.) rend.) 
 
 
4.§. 
(1) A szociális rászorultságtól függően pénzbeli és természetbeni 
ellátások iránti kérelmet - szükséges mellékletekkel együtt - a 
Veszprémvarsány-Sikátor községek körjegyzőjénél lehet előterjeszteni. 
Szükség esetén a támogatás hivatalból is adható. 
 
 
    II. FEJEZET 
      Pénzbeli ellátások 
 
 

Aktívkorúak ellátása *(mód.4/2009.(II.28.) rend.) 
        (mód. 18/2011.(XI.9.) r.) 
5.§. 
(1) Aktívkorúak ellátásának megállapítására *(mód.4/2009.(II.28.) 
rend.) az Szt. 33-37/G.§ vonatkozik.(mód.2/2011.(I.29.) rend.) 
(2) Az aktívkorú nem foglalkoztatott személy esetében a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve a rendszeres szociális 
segély folyósításának feltétele az Önkormányzattal történő 
együttműködés. * (mód.4/2009.(II.28.) rend.) Az együttműködés 
keretében az aktívkorú nem foglalkoztatott személy köteles  
a) a Körjegyzőségnél adatainak megváltozását bejelenteni 
b) a támogatásra vagy segélyre való jogosultság fennállásának 
felülvizsgálatát elősegíteni*(mód.4/2009.(II.28.) rend.) 
c) az önkormányzat által felajánlott, számára megfelelő 
munkalehetőséget elfogadni 
d) a beilleszkedést segítő programban való részvételről írásban 
megállapodni a Pannonhalmi Munkaügyi Központtal. 
(3) A beilleszkedést segítő programok típusai: 
a) egyéni képességfejlesztő foglalkozás, 
b) életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás 
c) munkavégzésre történő felkészülési program. 
(4) Az együttműködési kötelezettség megszegésnek minősül, ha a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy a rendszeres szociális 
segélyben részesülő *(mód.4/2009.(II.28.) rend.) 
a) a beilleszkedést segítő programon nem vesz részt, vagy 
b) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, 
képzésben nem vesz részt, vagy távol marad, s mulasztását 3 napon 
belül elfogadható módon nem menti ki  
(5) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha  
a) a juttatásban vagy segélyben részesülő személy a felajánlott és 
megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, *(mód.4/2009.(II.28.) 
rend.) 
vagy 
b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató 
rendkívüli felmondással szünteti meg, 
vagy 
c) a Pannonhalmi Munkaügyi Központtal nem tart kapcsolatot.(mód. 
2/2011.(I.29.) rend.) 
(6) * (hat. kív. hely. 4/2009.(II.28.) rend.) 
 
 
   Lakásfenntartási támogatás  
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6.§ *(mód 18/2011.(XI.9.) r.) 
(1) A lakásfenntartási támogatás megállapítására az Szt. 38-
39.§ vonatkozik. 
(2)* (mód az 1/2012.(I.30.) rend) 
(3)* (mód az 1/2012.(I.30.) rend) 
(4)* (mód az 1/2012.(I.30.) rend) 
(5)* (mód az 1/2012.(I.30.) rend)  
(6)* (mód az 1/2012.(I.30.) rend) 
 
 
    Ápolási díj 
7.§. 
(1) Az ápolási díj megállítása az Szt. 40-44.§. alapján történik.  
(2) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, akinek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj l50%-át, 
egyedül élő *(mód. 11/2007.(VI.30.)rend.) esetén annak 180%-át *(mód. 
11/2009.(X.31.) rend.) nem haladja meg.  
(3) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az önkormányzat 
évente egyszer felülvizsgálja.  
 
        Átmeneti segély 
  
8.§.  
(1) Átmeneti segély megállítására az Szt. 45.§.-a az irányadó. 
(2) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, akinek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem a az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő * (mód. 
11/2007.(VI.30.)rend.) esetén annak 180%-át*(mód. 
11/2008.(X.4.)rend.) nem haladja meg. 
(3) Az átmeneti segély összege rászorultsághoz igazodva állapítható 
meg, az összege 1.000.-Ft-tól az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegéig terjedhet.   
(4)Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - így haláleset, természeti 
katasztrófa - átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
500%-át nem haladja meg. Ebben az esetben az átmeneti segély összege 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél magasabb is 
lehet, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét.*(beépítve 
a 9/2010.(VI.26.) rendelettel)  
(5) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is adható. 
(6) A kamatmentes kölcsön formájában adott átmeneti segély maximális 
összege: 50.000.-Ft lehet. A segélyt 6 hónapon belül egy összegben, 
vagy havi egyenlő részletekben vissza kell téríteni.  
(7) Átmeneti segély egy évben legfeljebb négy alkalommal folyósítha- 
tó.  
„(8) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély 
egy háztartáson belül ismételten akkor igényelhető, ha a 
korábban kapott ilyen juttatás visszatérítése megtörtént.” 
(kieg. a 3/2012.(II.15.) rend.) 
9.§. 
(1) A segély iránti kérelmet a körjegyzőséghez kell írásban vagy 
szóban benyújtani. 
(2) A kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjeszti elő, aki 
annak helyzetéről tudomást szerez. A döntésre jogosult az eljárást 
hivatalból is megindíthatja. 
(3) A körjegyzőség a segélyt igénylő szociális helyzetéről 
tájékozódik: 
- bekéri az igénylő és családja jövedelméről szóló igazolásokat és 
egyéb jövedelmére vonatkozó nyilatkozatokat, 
- környezettanulmányt készít az igénylőnél. 
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(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylő helyzetéről, ha 
életkörülményeit a körjegyzőség már bármely ügyben vizsgálta és nem 
feltételezhető azokban lényeges változás. 
(5) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali 
segítséget indokolják - segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő 
nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a körjegyzőség a 
határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel 
győződik meg a nyilatkozat valódiságáról. 
10.§. 
(1) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, vagy az 
igénylő költségének közvetlen kifizetésével történhet. 
(2) A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a jogosult a 
határozat jogerőre emelkedését követően az önkormányzat pénztárából 
veheti fel. 
 
 
    Temetési segély 
  
11.§. 
(1) A temetési segély megállapítására az Szt. 46.§. az irányadó. 
(2) A temetési segély feltétele, hogy a személy, aki az elhunyt 
eltemettetéséről gondoskodott a haláleset időpontjában 
Veszprémvarsány községben lakcímmel *(mód. 11/2007.(VI.30.) rend.) 
rendelkezzen.  
(3) Temetési segélyre jogosult az a temetésről gondoskodó személy, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át, egyedül 
álló esetén a 600%-át.  
(4) A temetés költségeit a temetésről gondoskodó személy számlával 
köteles igazolni. 
(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezését 
követő 15 napon belül kell előterjeszteni a halotti anyakönyvi 
kivonat bemutatásával. 
(6) Veszprémvarsány községben a legolcsóbb temetési költség 100.000.-
Ft. 
(7) A temetési segély összege: 15.000.-Ft.(mód. 4/2010.(II.27.) rend) 
(8) A temetési segély megállapításának az eljárási határideje 15 nap. 
 
 

Gyógyszertámogatás *(kieg. 8/2007.IV.28.) rend.) 
 

11/A.§ (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át*(mód. 11/2008.(X.4.)rend.) 
nem haladja meg. 
(2) A gyógyszertámogatás kérelemhez mellékelni kell a kérelem 
benyújtását megelőző három hónap gyógyszerköltségéről szóló 
nyilatkozatot.  
(3) A gyógyszertámogatás összege 1.000.-Ft-tól a háromhavi 
gyógyszerköltség 50%-áig, de legfeljebb évi 20.000.-Ft-ig 
terjedhet.*(kieg.8/2007.(IV.28.) rend.) 
 

Időskorúak támogatása *(kieg.4/2009.(II.28.) rend.) 
 
11/B.§ (1) Időskorúak támogatása állapítható meg annak a 62. életévét 
betöltött szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az 
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át nem haladja meg.  
(2) Az időskorúak támogatása évente egy alkalommal nyújtható, összege 
a mindenkori nyugdíjminimum 50%-áig terjedhet. 
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Beiskolázási támogatás *(kieg.4/2009.(II.28.) rend.) 
 
11/C.§ (1) Beiskolázási támogatásra jogosult az a szociálisan 
rászorult szülő, aki háztartásában tanulói jogviszonnyal gyermeket 
nevel valamint az a szociálisan rászorult személy, aki hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
500%-át.  
(2) A tanulói vagy hallgatói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással 
kell igazolni. 
(3) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal nyújtható, összege 
a mindenkori nyugdíjminimum 50%-áig terjedhet. 
 

Hulladékszállítási díj-támogatás  
*(kieg.4/2009.(II.28.) rend., mód. a 18/2010.(XII.21.)rend.) 

„11/D.§ 
(1) Hulladékszállítási díj-támogatásra jogosult az a 70 éven 

felüli vagy rokkant nyugdíjas szociálisan rászorult 
személy, kinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át és háztartásában nincs aktív korú 
személy.  

(2) A hulladékszállítási díj-támogatást első alkalommal a 
jogosultsági korhatár betöltésekor, illetve az állapot 
(rokkantság) bekövetkeztekor kérhető.  

(3) A kérelmet – egész éves támogatási igény benyújtás esetén - 
tárgyév április 30-ig kell benyújtani Veszprémvarsány 
Önkormányzatához. A kérelem április 30. utáni benyújtása 
esetén a támogatás a kérelem benyújtását követő hó 1-jétől 
időarányosan állapítható meg. 

(4) A hulladékszállítási díj-támogatás éves összege 15.000.-Ft. 
(5) A hulladékszállítási díj-támogatás összegét a kérelmező 

készpénzben a házipénztárból veheti fel.” 
     
 

Jubileumi támogatás (kieg. 2/2011.(I.29.)rend.) 
 
11/E.§ 
(6) Jubileumi támogatásra jogosult az a 90. életévét betöltött 

személy valamint az az idős házaspár, akik 50. házassági 
évfordulójukat elérték, akiknek a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 500%-át. 

(7) A jubileumi támogatás egy alkalommal adható a jogosultsági 
idő betöltésekor. 

(8) A támogatás összege 5.000.-Ft. 
(9) A jubileumi támogatás összegét a kérelmező(k) készpénzben a 

házipénztárból veheti(k) fel. 
 
 
  
     III. FEJEZET 
  Természetben nyújtott szociális ellátások 
 
          Közgyógyellátás 
  
12.§.  
(1) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására az Szt. 
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49.§-53.§-ok az irányadók. 
(2) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének 150%-át, egyedül élő *(mód. 11/2007.(VI.30.)rend.) esetén 
200%-át nem haladja meg, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 15%-át meghaladja. 
 
 
 
      IV. FEJEZET 
     Szociális szolgáltatások 
 
  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
 
13.§. A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért 
fizetendő térítési díjat a képviselő-testület évente külön 
rendeletben állapítja meg.  
 
 
      Étkeztetés 
 
14.§.(1) A jogosultság megállapítására az Szt. 62.§-a vonatkozik. 
(2)”Az étkeztetés ellátásának módja: Pannonhalma Többcélú Kistérségi 
társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény, 9090 
Pannonhalma Dallos S. u. 2., intézményi társulás formájában. 
(3) Kérelem benyújtásának módja, helye: az ellátást kérvényezni a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és 
Szociális Intézmény, 9090 Pannonhalma Dallos S. u. 2. sz., 
intézményvezetőjéhez címezve.   
(4) Igénybevevők köre: az Szt. 62.§-ban szereplők köre. 
(5) A térítési díj mértékét külön rendelet állapítja meg, a személyi 
térítési díjat az intézményvezetője állapítja meg.” 
 *(kieg. a 11/2010.(VIII.28.)rend.) 
 
       Házi segítségnyújtás 
15.§.  
(1) *(hat.kiv.hely 8/2011.(IV.30.)rend.) 
(2) *(hat.kív.hely. 11/2010.(VIII.28.) rend.) 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevételére az Szt. 63.§-a vonatkozik. 
„(4) A házi segítségnyújtás ellátásának módja: Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény, 
9090 Pannonhalma Dallos S. u. 2., intézményi társulás formájában. 
(5) Kérelem benyújtásának módja, helye: az ellátást kérvényezni a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és 
Szociális Intézmény, 9090 Pannonhalma Dallos S. u. 2. sz., 
intézményvezetőjéhez címezve. 
(6) Igénybevevők köre: az Szt. 63.§-ban szereplők köre. 
(7) A térítési díj mértékét külön rendelet állapítja meg, a személyi 
térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg.”*(kieg. 
11/2010.(VIII.28.) rend.) 
      
 
 
      V. FEJEZET 
       Záró rendelkezések 
 
16.§. Az ápolási díj Szt.43/B.§ szerint, átmeneti segély, temetési 
segély, gyógyszertámogatás, időskorúak támogatása, beiskolázási 
támogatás hulladékszállítási díj-támogatás, jubileumi támogatás 
ellátás megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester 
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jogosult. *(mód. 2/2011.(I.29.)rend.)* (mód.3/2012.(II.15.)rend.) 
 
17.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
18.§. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
Veszprémvarsány község Önkormányzat 15/2003.(IX.6.) rendelete 
valamint az azt módosító 5/2004.(III.27.), 10/2004.(V.29.), 
14/2004.(VII.30.), 5/2005.(III.25.), 13/2005.(IX.13.), 
11/2006.(VIII.12.), 12/2006.(IX.9.) rendeletek. 
 
 
  Németh Csaba sk.    Gyimesiné Bognár Enikő sk. 
  polgármester      körjegyző 


