
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete 
A szociális ellátásokról  

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, 32. § 
(1) bekezdése b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37. § (1) 
bekezdése d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, és (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdése a) pontjában, 
va1amint 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a szociá1is ellátások helyi szabályairól a következőket rende1i el: 
 

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 
jogosultsági feltételeit, az ellátások mértékét, valamint igénybevétel módját. 

 
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 
b) ápolási díj méltányosság alapján (Szt. 43/B.§ (1) bek. szerint) 
c) önkormányzati segély 



d) önkormányzati temetési segély 
e) közgyógyellátás – méltányosság alapján 
f) időskorúak támogatása 
g) beiskolázási támogatás 
h) hulladékszállítási díj-támogatás 
i) jubileumi támogatás 

 
4. §. 

 
(1) A szociális rászorultságról függően pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet – 

szükséges mellékletekkel együtt – a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjénél lehet előterjeszteni. Szükség esetén a támogatás hivatalból is adható. 

 
 

II. FEJEZET 
 

Pénzbeli ellátások 
 

Aktív korúak ellátása 
 

5. §. 
 
(1)   Aktívkorúan ellátásának megállapítására az Szt. 33-37/G.§ vonatkozik. 
 
(2) Az aktívkorú nem foglalkoztatott személy esetében a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, illetve a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Önkormányzattal 
történő együttműködés. Az együttműködés keretében az aktívkorú nem foglalkoztatott 
személy köteles: 

a) A hivatalnál adatainak megváltozását bejelenteni 
b) a támogatásra vagy segélyre való jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni. 
c) az önkormányzat által felajánlott, számára megfelelő munkalehetőséget elfogadni 
d) a beilleszkedést segítő programban való részvételről írásban megállapodni az illetékes 

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 
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, vagy 

b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással 
szünteti meg, 

vagy 
c) a Munkaügyi Központtal nem tart kapcsolatot. 
 

Ápolási díj 
 

6. §. 
 
(1) Az ápolási díj megállapítása az Szt. 40-44. §. alapján történik. 
 
(2) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, akinek családjában az egy főre jutó 

jövedelem az öregségi nyugdíj 150%-át, egyedül élő esetén annak 180%-át nem haladja meg. 
 
(3) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az önkormányzat évente egyszer 

felülvizsgálja. 
 

Önkormányzati segély 
 

7. § 
 
(1) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 

önkormányzati segély állapítható meg, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: 
nyugdíjminimum) 100%-át. Különösen indokolt esetben a jövedelemhatártól a Képviselő-
testület eltérhet. 

 
(2) Az önkormányzati segély formái: 
a)       egyszeri, vissza nem térítendő készpénzjuttatás, 
b)      kamatmentes kölcsön, 
c)       rendkívüli gyógyszersegély. 

 
(3) Önkormányzati segély az éves költségvetésben előirányzott összeg erejéig nyújtható. 

 
(4)     A Képviselő-testület az önkormányzati segélyre való jogosultságot a Hivatal 

nyilvántartása, környezettanulmány vagy más hatóság megkeresése útján ellenőrizheti. 
 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a 
felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a 
jogosultat. 

 
(6) A rendkívüli gyógyszersegély megállapításához annak indokoltságát alátámasztó orvosi 

igazolást kell csatolni.” 
 
(7) Önkormányzati segély lakcímenként legfeljebb évi két alkalommal adható. 

 



(8)     Egyszeri, vissza nem térítendő készpénzjuttatás esetén a segély összege évente 
személyenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét és családonként annak 
háromszorosát. 

 
(9) Elemi kár esetén az önkormányzati segélyre megállapított felső határtól el lehet térni. 

 
(10)   Aktív korúak ellátásában részesülő családnak különösen indokolt esetben adható 

önkormányzati segély.” 
 
(11) Az Önkormányzat önkormányzati temetési segélyt nyújt annak, aki meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott és akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő 
személyek figyelembe vételével egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át nem éri el. 

 
(12) Az önkormányzati temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben 

szokásos temetési költség 10%-a, ez Veszprémvarsány Község esetében: 20.000,-Ft. 
 

8. § 
 

(1) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen súlyos természeti csapás vagy más, a 
település nagyobb részét érintő kár) a Szr. 7. §-ában foglalt korlátozások nélkül is nyújtható 
önkormányzati segély életveszély elhárításához és a lakhatás elemi feltételeinek 
megteremtéséhez. 

 
(2) A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: közeli hozzátartozó halála, 

természeti csapás, elemi kár, rendkívüli gyógyszerszükséglet) a 7. §-ban foglalt korlátozások 
figyelembevételével egyszeri készpénzjuttatást biztosíthat a kérelmező életét, egészségét, 
megélhetését, lakhatását súlyosan veszélyeztető helyzetben, amennyiben más lehetőség nem 
áll rendelkezésre. A polgármester összesen az éves önkormányzati segélykeret legfeljebb 
15%-át használhatja fel azzal, hogy egyes döntéseiről a Képviselő-testületet a soron 
következő ülésén tájékoztatja. 

 
Időskorúak támogatása 

 
9. § 

 
(1) Időskorúak támogatása állapítható meg annak a 62. életévét betöltött szociálisan rászorul 

személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor 
legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg. 

 
(2) Az időskorúak támogatása évente egy alkalommal nyújtható, összege a mindenkori 

nyugdíjminimum 50%-áig terjedhet. 
 

Beiskolázási támogatás 
 

10. § 
 



(1) Beiskolázási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult szülő, aki háztartásában 
tanulói jogviszonnyal gyermeket nevel, valamint az a szociálisan rászorul 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 mindenkor 

nyugdíjminimum 50%-áig terjedhet. 
 
 
 

Hulladékszállítási díj-támogatás 
 

11. § 
 

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 a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Veszprémvarsányi 
Kirendeltségénél. 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 
 

12. § 
 



 
(1) 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. 

 
(2) A jubileumi támogatás egy alkalommal adható a jogosultsági idő betöltésekor. 
 
(3) A támogatás összege 5.000.-Ft. 
 
(4)A jubileumi támogatás összegét a kérelmező(k) készpénzben a házipénztárból veheti(k) 

fel. 
 
 

 
III. FEJEZET 

Természetben nyújtott szociális ellátások  
 

Közgyógyellátás 
13. §. 

 
(1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének a 150%-át, egyedül élő esetén 
a 200%-át nem haladja meg, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költésének mértéke 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja. 

 
 

IV. FEJEZET 
Szociális szolgáltatások 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

14. § 
 

A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díjat a képviselő-
testület évente külön rendeletben állapítja meg. 

 
Étkeztetés 

15. § 
 

(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, Bajcsy Zs. u. 25., 
intézményi társulás formájában. 

 
(3) Kérelem benyújtásának módja, helye: az ellátást kérvényezni a Pannonhalma Többcélú 

Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény, 9090 Pannonhalma 
Bajcsy Zs. u. 25. 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. 
 

Házi segítségnyújtás 
16. § 

 
(1) A házi segítségnyújtás igénybevételére az Szt. 63.§-a vonatkozik. 
 
(2) A házi segítségnyújtás ellátásának módja: Pannonhalma Többcélú Kistérségi társulás 

Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény, 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs. u. 25., 
intézményi társulás formájában. 

(3) Kérelem benyújtásának módja, helye: az ellátást kérvényezni a Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény, 9090 Pannonhalma 
Bajcsy Zs. u. 25. sz., intézményvezetőjéhez címezve. 

 
(4) Igénybevevők köre: az Szt. 63.§-ban szereplők köre. 
 
(5) A térítési díj mértékét külön rendelet állapítja meg, a személyi térítési díjat az intézmény 

vezetője állapítja meg. 
 

 
 

V. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

17.§ 
 
(1) Önkormányzati segély, időskorúak támogatása, beiskolázási támogatás hulladékszállítási 

díj-támogatás, jubileumi támogatás ellátás megállapítására átruházott hatáskörben a 
polgármester jogosult. 

 
(2) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
(3) E rendelet hatálybalépével hatályukat vesztik a 3/2007. (I.27.) sz. és a 3/2012. (II.15.) sz. 

önkormányzati rendeletek. 
 

 
  


