
Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról

Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  szociális  igazgatásról  és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés
bb)  pontjában,  26.§-ában,  32.§.  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében,  50.  §  (4)
bekezdésében, valamint a 132. §. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  18.  §  (2)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások helyi  szabályozásáról  az
egyének,  a  családok  és  a  közösség  szociális  biztonságának  és  működőképességének
elősegítése és megőrzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1.§

A rendelet  hatálya – magasabb rendű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kiterjed
Ócsárd Község Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási  hellyel  rendelkező magyar állampolgárságú,  az állandó tartózkodásra jogosító
személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által 
menekültként  elismert  nagykorú  személyekre,  valamint  gyermekekre,  fiatal  felnőttekre  és
ezek szüleikre.

2. Értelmező rendelkezések
2.§

E rendelet alkalmazásában:
a.) szociális ellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben nyújtható
ellátás

b.) gyermekvédelmi ellátás: a gyermekeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.  évi  XXXI.  törvény  (a  továbbiakban:  Gyvt.)  hatálya  alá  tartozó  pénzbeli  és
természetben nyújtható ellátás

c.) jövedelem: az Szt. 4.§ (1) bekezdés a.) pontjában meghatározottak
d.) család: az Szt. 4.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározottak
e.) háztartás: az Szt. 4.§ (1) bekezdés f.) pontjában meghatározottak
f.) lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

LXVI. törvény 5.§ (4) bekezdésében meghatározottak 
g.) a 5.§ vonatkozásában rendkívüli élethelyzet különösen: 

- lakhatás elvesztése
- a  család  jövedelmi  viszonyaiban  hirtelen  bekövetkezett,  váratlan  és  jelentős

jövedelem kiesés



- váratlan baleset, betegség
- a  lakáshoz  tartozó  olyan  felszerelés,  berendezés  meghibásodása,  szolgáltatás

megszűnése,  melynek  hiánya  a  család  életminőségét  jelentősen  csökkenti,  a
kiskorú gyermek megfelelő ellátását veszélyezteti

- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása
- elemi kár elhárítása
- gyermek családba való visszakerülése
- akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet
- legfeljebb  3  havi  közüzemi  díjhátralék  halmozódott  fel,  melyet  önerőből  és

önhibáján kívül nem tud kiegyenlíteni
- a családot érintő olyan rendkívüli anyagi kiadás, mely létfenntartást veszélyeztető

élethelyzetet idézett elő
- közeli hozzátartozó halálesete

3. Eljárási rendelkezések
3.§

(1) Az  eljárási  rendelkezéseket  -  e  rendeletben  foglaltakon  túl  -  az  Sz.  5.§-16.-a
szabályozza.

(2) A  rendeletben  szabályozott  szociális  ellátásokat  a  helyi  önkormányzat  képviselő-
testülete állapítja meg, kivéve a rendelet 5.§ (4) bekezdésében megállapított ellátást,
melyet a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át a hatáskörét. A szociális ellátás
iránti  eljárás  kérelemre  vagy  hivatalból  indulhat.  Az  ellátások  iránti  kérelmet  a
Görcsönyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalba  kell  benyújtani  főként  az  erre
rendszeresített  formanyomtatványon.  A  kérelemhez  csatolni  kell  a  jövedelemre,
vagyoni  helyzetre,  tanulói  jogviszonyra,  egészségi  állapotra,  munkaképesség
megváltozásra,  az  együtt  élők  személyi  adataira,  családi  állapotára  vonatkozó
nyilatkozatokat, igazolásokat. 

(3) Kérelmező a kérelem benyújtásakor  köteles  saját  maga, családja  illetve  a háztartás
tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonya más szerv
által  történő  igazolására  nincs  mód,  vagy  jövedelme  nem  mérhető,  akkor  erre
vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. 

4.§
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése és az adatkezelés

A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban
az Szt. 17.§-24.§-i az irányadóak. 

II. Fejezet
Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások

5.§ 
Települési támogatás

(1) A  képviselő-testület  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
települési támogatást nyújt. 



(2) A települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre
jutó  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 130 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át.

(3) A települési támogatás mértéke - egyedi elbírálás alapján - 3.000,- Ft-ig terjedhet. 
(4) Rendkívüli  méltánylást  érdemlő  esetben  az  (1)  bekezdés  szerinti  támogatás  évente

legfeljebb  egy  alkalommal  jövedelemre  tekintet  nélkül  is  megállapítható.  Egyedi
mérlegelés alapján a támogatás mértéke nem haladhatja meg a 100.000,- Ft-ot.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt támogatási kérelmek egy naptári évben egy alkalommal
nyújthatóak be. 

(6) A települési támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható – különösen a
veszélyeztetett  gyermekek  számára  –  tankönyv,  tanszerellátás  támogatása,
gyermekétkeztetési díj átvállalása, utazási költségtérítés, stb. 

6.§
(1) A képviselő-testület  települési  támogatás nyújt  jövedelemtől  függetlenül  az elhunyt

hozzátartozójának, vagy a temetésről gondoskodó személynek.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított

támogatás összege 10.000,- Ft.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás iránti kérelmet a temetést követő 30 napon lehet

benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A kérelemhez  csatolni  kell  a  halotti  anyakönyvi  kivonat  és  a  temetés  költségeiről

kiállított számla másolatát.

Szociális ellátások
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

7.§
(1) Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az alábbi ellátási formákat 

biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) családsegítő szolgáltatás

(2) A szociális ellátások közül az önkormányzat az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  a  Pécsi  Többcélú  Agglomerációs  Társuláson
keresztül látja el.

(3) A  szociális  ellátások  közül  a  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgáltatást  a  Pécsi
Többcélú  Agglomerációs  Társulás  feladatellátásában,  az  Esztergár  Lajos
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási szerződés alapján
biztosítja. 

(4) Az  intézményi  térítési  díj  megállapítása  a  fenntartó,  a  személyi  térítési  díj
megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

8.§
(1) Önkormányzat átvállalhatja a saját intézményeibe járó óvodai és általános iskolai –

kivétel a speciális iskolába járó – és a  középiskolai gyermekétkeztetésben részesülő



gyermek személyi térítési díjának 50 %-át, ha a gyermek családjában az egy főre jutó
havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 150%-át és a gyermek normatív kedvezményre nem jogosult. 

(2) A képviselő-testület a támogatásról a mindenkori költségvetési keretek függvényében
dönt.

9.§
    III Fejezet

    Átmeneti és záró rendelkezések

(1) A rendelet előírásait a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.

(2) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  Egyidejűleg hatályát veszti az Ócsárd
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.28.) számú önkormányzati
rendelete és annak módosításáról szóló 8/2105. (IV. 17.); 5/2016. (V.10) és 15/2017.
(XII.15.) számú rendeletei.

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és e törvény végrehajtására
kihirdetett magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(1) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik

                 Keserű Zoltán                   Szauer Tímea
       polgármester             jegyző

Záradék:
A rendeletet  Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő–testülete  a 2018. február 22 napján
megtartott ülésén alkotta meg.

Kihirdetve: 2018. február 23.    
Szauer Tímea jegyző


