
Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról  

  
 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:  

 

I. Fejezet 

Általános szabályok 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Rimóc településen lakóhellyel vagy tarózkodási hellyel 

rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre. 

 

Eljárási rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 

rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg. 

 

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 

kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 

 

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése 

szerint kell alkalmazni. 

 

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – 

igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt az önkormányzati hivatalhoz, az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. 

 

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli 

és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. 
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3. § 

 

(1) 
1
 

4.§ 

(1) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban 

feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia. 

 

(2) Amennyiben a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak a Hivatal tudomása, vagy 

környezettanulmány alapján vitathatók, alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására 

vonatkozó szabályokat. 

5. § 

(1) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 

feladata.  

 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves 

költségvetésében kell tervezni. 

6.§ 

 

A települési támogatások iránti kérelmek közül  

- a rendkívüli települési támogatás, 

- a települési temetési támogatás, 

- az áramszolgáltató hálózatra, valamint víz- és szennyvízhálózatra történő rákötés 

támogatása, és 

- az önkormányzati tüzelő támogatás a polgármester; 

 

- a települési lakhatási támogatás, 

- a települési gyógyszertámogatás, 

- az iskoláztatási támogatás, és 

-     az ebtartási támogatás a jegyző hatáskörébe tartozik.
2
 

 

7. § 

 

(1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani. 

 

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell 

folyósítani.  

 

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a 

vonatkozó határozat rendezi.  

 

(4) A rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtását követő hó első napjától illeti meg 

az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell 

folyósítani. 

 

 

                                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet. 

2
 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 



 3 

A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése 

 

8. § 

(1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

II. Fejezet 

Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére az alábbi 

települési támogatást nyújtja: 

 

a) Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

       aa) lakhatási támogatás 

      ab) gyógyszertámogatás 

b) Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

      ba) rendkívüli települési támogatás 

      bb) települési temetési támogatás 

       bc) iskoláztatási támogatás 

      bd) víz- és szennyvízhálózatra történő rákötés támogatása 

      be) önkormányzati tüzelő támogatás 

      bf) ebtartási támogatás 

     

 

Települési lakhatási támogatás 

 

10. § 

 

(1) A jegyző a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást állapít meg. 

 

(2) a) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással 

összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének 

elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

 

b) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. sz. függeléke szerinti kérelemre 

indul.
3
 

 

(3) A támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 

egységek összegének hányadosával. 

 

                                                           
3
 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
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(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli 

fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 

(5) Ha a háztartás 

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a 

nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az 

egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert 

havi költség összege a 2015. évben, valamint a 2016. évben az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló helyi rendelet hatályba lépéséig 450 forint, ezt követően annak 

mértékét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az önkormányzat tárgyévi 

költségvetéséről szóló helyi rendelet határozza meg. 

 

(8) A támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 

(9) A támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások elismert havi költségének 30%-a, ha a 

jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások elismert havi költségének és a 

támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket 

meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 1500.- forint, és nem lehet több mint 10. 000.- Ft azzal, 

hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
4
 

 

(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

TM = 0,3- 
J-0,5 NYM 

───── 

 

x 0,15, 

 NYM  
                                                           
4
 Módosította a 18/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 
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ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az 

NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et 

századra kerekítve kell meghatározni.  

 

(11) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatást hat hónap időtartamra, de legfeljebb a 

költségvetési év december 31. napjáig lehet megállapítani, mely támogatás ugyanazon 

lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 

háztartások számától. 

 

(12 ) A lakhatási támogatás maximum 50 %-áig terjedő összegben az önkormányzatnál vagy 

a közműszolgáltatónál nyilvántartott tartozásra kell fordítani, a fennmaradó részt a 

közműszolgáltatónak kell utalni, az alábbiak szerint:
5
 

 a) villanyszámla ( elsősorban ) feltöltős villanyóra,     

            b) szemétszállítási díj                                                         

  c) ivóvíz 

d) gázszolgáltató.
6
 

(13) 7
 

 

2. Települési gyógyszertámogatás  

               

11. § 

 

(1) A jegyző kérelemre méltányosságból gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít 

meg 3 hónapra annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy 

főre jutó nettó havi jövedelem – csökkentve az érintett részére előírt gyógyszerek havi 

költségével – nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

150 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át és havi rendszeres gyógyszerköltsége 

meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át.
8910

 

 

(2)  A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 2. számú függeléke szerinti kérelemre 

indul.
11

 A kérelemhez csatolni kell – a  4. §-ban foglaltakon túlmenően –  

a) a havi rendszeres gyógyszerköltségéről szóló, az Szt 50/A.§.(3) bekezdésében 

meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi igazolást és a gyógyszertár 

igazolását, 

b) vagy a háziorvos által a gyógyszer szükségletről kiállított igazolás alapján a 

gyógyszertár igazolását és 

c) a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint 

a kérelmező sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult. 

 

(3) A jegyző a háziorvos igazolása alapján az OEP internetes oldalán található 

gyógyszerkereső alapján megállapíthatja a társadalombiztosítási támogatásba befogadott 

gyógyszerek térítési díját. 

                                                           
5
 Módosította a 18/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 

6
 Módosította a 16/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 10. 01. 

7
 Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. 

8
 Módosította a 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2015. július 1. napján 

9
 Módosította a 18/2015. (IX. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 

10
 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 

11
 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
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(4) A gyógyszertámogatás havi összege az igazolt havi gyógyszerköltség 80 %-a, de 

maximum 10.000.-Ft.
12

 

 

(5) Gyógyszertámogatás iránti kérelem évente két alkalommal nyújtható be. 

 

(6) Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha 

a) a jogosult az Szt. 50. § (1), vagy (2) bekezdésben foglalt közgyógyellátásra 

szerez jogosultságot, 

b) ha a jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megszűnik, vagy 

c) a jogosult elhalálozott. 
 

 

III. fejezet 

Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

 

Rendkívüli települési támogatás 

           

12. § 

 

 (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg igazolással alátámasztott, nem várt 

többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén. 

 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítató 

meg: 

a) elemi kár, 

b) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére, 

c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve 

d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 

e) közegészségügyi, járványügyi költségekhez  

f) közeli hozzátartozó halála esetén  

 

(3) 13
 

 

(4)  A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként – az f) pont kivételével 

nem lehet kevesebb 3.000.- Ft-nál és nem haladhatja meg személyenként az 50.000.- Ft-

ot. 

 

(5) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 3. számú függeléke szerinti kérelmre 

indul
14

. A kérelemhez mellékelni kell a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító 

igazolást, nyilatkozatot
15

. 

 

(6) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás az Szt. 47.§ (3) bekezdésében 

foglalt támogatási formákban is biztosítható: 

a) erre irányuló kérelem esetén, vagy 

                                                           
12

 Módosította a 18/2015. (IX. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 
13

 Hatályon kívül helyezte a 16/2015.  (IX. 25.) önkormányzati rendelet 
14

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
15

 Módosította a 16/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 10. 01. 
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b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli 

települési támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. 

 

(7) A rendkívüli települési támogatás a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, hivatalból is 

megállapítható. 

 

(8) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt esetben kizárólag természetbeni támogatás nyújtható 

maximum a terápiás idő tartamára. Minden esetben szükséges a védőnő írásbeli javaslata. 

 

(9) A polgármester a rendkívüli települési támogatás megállapításáról szóló határozatban 

előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását. Ha a segélyezett 

személy a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Szt. 17.§-ában 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 

Települési temetési támogatás  

                 

13. § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg 

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy 

b) az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül 

gondoskodó személynek.    

 

(2) Az e rendelet 4. számú függeléke szerinti kérelemhez csatolni kell a 4. § (1) 

bekezdésében meghatározottakon túlmenően az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, és 

30 napnál nem régebben a kérelmező nevére kiállított temetési számlát.
16

 

 

 

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől 

számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A kérelem kedvező 

elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét a temetési számlán 

rögzíteni kell. 

 

(4) A támogatás összege: 25.000.-Ft.  

  
 

Iskoláztatási támogatás 

 

14. § 

 

(1) A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező, 

nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben, 

valamint nappali iskolaendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről 

eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást 

állapíthat meg. 

 

                                                           
16

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
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(2) a) A támogatás megindítása iránti eljárás a rendelet 5. számú függeléke szerinti kérelmre 

indul.
17

 

 

b) Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele,  

a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 

b) a tanuló nem évismétlő és nem magántanuló, 

c)  továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az előző tanév végi bizonyítvány 

másolatának tárgyév szeptember 30-ig történő benyújtása. 

 

(3 ) A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(4) A képviselő-testület  

 a településről eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére 

egyszeri 12. 500.- Ft-, 

 a nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú 

képzésben részt vevő tanulók törvényes képviselője részére egyszeri 25. 000.- Ft-,  

 a nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok részére egyszeri 

40. 000.- Ft támogatást biztosít
18

. 

 

 

Áramszolgáltató hálózatra, valamint víz- és szennyvízhálózatra történő rákötés 

támogatása
19

 

 

15.§ 

 

(1) Az e rendelet 6. számú függeléke szerinti kérelemre áramszolgáltató hálózatra, víz- és 

szennyvízhálózatra történő rákötési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az 

áram-, illetve viziközmű hálózatra rá kíván csatlakozni és családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-

át.
2021

 

(1a) A támogatást igénylő tulajdonos és  a vele egy családban élő személy egyszer 

részesíthető támogatásban.
22

 

(2)
23

  

(3) 

(4) a) A támogatás mértéke a visszakötés összege, de egyszeri maximum 50.000.- 

Ft/ingatlan
24

, melynek folyósítása  a szolgáltató 

felé történő átutalással történik az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájáruló 

nyilatkozata alapján. 

b) A kérelmezőnek a víz- és szennyvízhálózatra történő rákötésre vonatkozó kérelem 

mellé az alábbi dokumentumokat is csatolni szükséges
25

: 

                                                           
17

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
18

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
19

 Módosította a 18/2015. (IX. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 
20

 Módosította a 18/2015. (IX. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 
21

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
22

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
23

 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 
24

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
25

 Módosította a 18/2015. (IX. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 
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 a víz- és szennyvízhálózatra történő rákötésre vonatkozó tervdokumentációt –

amennyiben megvalósításának feltétele; 

 a közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolást; 

 az ÉRV Zrt.-től annak igazolását, hogy nem áll fenn tartozása a kérelmezőnek 

a szolgáltatónál; 

 a kérelmező azon nyilatkozatát, hogy a támogatás szolgáltató részére történő 

utalásához hozzájárul.
26

 

 

c) A kérelmezőnek az áramszolgáltató hálózatra történő rákötésre vonatkozó kérelem 

mellé az alábbi dokumentumokat is csatolni szükséges
27

: 

 az ÉMÁSZ Nyrt.-től annak igazolását, hogy nem áll fenn tartozása a 

kérelmezőnek a szolgáltatónál;  

 a kérelmező azon nyilatkozatát, hogy a támogatás szolgáltató részére történő 

utalásához hozzájárul 

 érintésvédelmi jegyzőkönyvet a belső hálózatról
28

. 

 

 

Önkormányzati tüzelő támogatás 

 

15/A. § 

 

(1) Az önkormányzat – pályázati konstrukció megnyílása esetén 
29

–  vissza nem térítendő 

természetbeni támogatásként szociális célú tűzifát biztosít azon rimóci állandó 

lakcímmel rendelkező lakosok számára, aki háztartásában fa tüzelésű fűtőberendezést 

üzemeltet és 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

aktív korúak ellátására-, vagy 

 időskorúak járadékára-, vagy 

 települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy 

 családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

vagy 

 családjában három vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

 70 éven felüli, egyedül élő nyugdíjas feltéve, hogy a jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebbi összegének 150%-át nem haladja meg. 

(2) Több feltétel fennállása esetén is csak egy egység tűzifa adható évente egyszer 

ingatlanonként
30

. Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki 

nem él támogatás nem kérhető. 

(3) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú függeléke szerinti 

kérelemre indul. A kérelmeket a képviselő-testület által évente meghirdetett határidőig 

lehet benyújtani a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

(4) A kérelem nyomtatványon kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kérelmen megjelölt 

lakcímén rendelkezik fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel; továbbá, hogy a 

                                                           
26

 Módosította és kiegészítette a 16/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 10. 01. 
27

 Módosította a 18/2015. (IX. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 11. 13. 
28

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
29

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
30

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
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részére ingyenesen juttatott tűzifát nem értékesíti, saját maga használja fel. Ellenkező 

esetben köteles annak piaci értékét az önkormányzat számlájára befizetni. 

(5) Nem részesülhet ebben az ellátási formában az a kérelmező, aki vagy akinek a 

háztartásában élők bármelyike erdővel; forgalomképes, a Szoc. törvényben 

meghatározott értékű gépjárművel, haszonjárművel rendelkezik. 

(6) Egy egységnyi tűzifa: rendelkezésre állófa mennyiség/összes rászoruló, de legalább 

1m
3
.  

(7) Az a rimóci állandó lakcímmel rendelkező lakos, aki az (1) bekezdésbe foglalt 

feltételeknek nem felel meg és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át az e rendelet 9. sz. 

függeléke szerinti kérelem nyomtatványon Tüzelőtámogatást igényelhet.
31

 

 

(8) A tüzelőtámogatás mértéke – a fűtési fajtától függetlenül – egyszeri 20. 000.- 

Ft/ingatlan, melynek kifizetése készpénzben történik.
32

 

 

 

 

Ebtartási támogatás 

 

15/B. § 

 

(1) Kérelemre évente, azoknak a személyeknek, akiknek családjában az egy főre jutó nettó 

havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

300 %-át, háztartásonként, egy alkalommal ebtartási támogatás állapítható meg. 

 

(2) Az ebtartási támogatás: 

a. az eb kötelező védőoltására,  

b. transzponderrel történő ellátására,  

c. az eb ivartalanítására, 

d. az eb elszállíttatására kérhető, amennyiben az állat tartásáról a kérelmező szociális 

helyzete miatt nem tud gondoskodni. 

 

(3) Az ebtartási támogatás mértéke egy évben két ebre kérhető és a támogatás kizárólag 

természetben adható. 

 

(4) A kérelmet a rendelet 3. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 

melyhez – az első oltatás kivételével – csatolni kell az eb állategészségügyi kiskönyvét, 

továbbá a jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat. 

 

(5) Az ebtartási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 

 

 

IV. Fejezet 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

 

16. § 
                                                           
31

 Beiktatta a 9/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. december 6. napjától. 
32

 Beiktatta a 9/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. december 6. napjától. 
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 (1) Alapszolgáltatás keretében:  

a) Rimóc Község Önkormányzata Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központon 

keresztül biztosítja a családsegítés és   gyermekjóléti szolgáltatást.  

b) a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat fenntartásában működő Rimóci 

Szent István Általános Iskola és Rimóci Nyulacska Óvoda biztosítja. 

c.) a Rimóci Gondozási Központ az étkeztetéssel, a házi segítségnyújtással és az idősek 

nappali ellátásával kapcsolatos feladatokat Virágsziget Szociális Társulás
33

 keretében 

végzi. 

 

Étkeztetés 

 

17. §. 

 

Az Szt. 62. §-ában meghatározottak szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása azok számára, 

akik szociális helyzetük, koruk vagy egészségi állapotuk alapján önmaguk vagy eltartottjaik 

számára más módon nem képesek az étkeztetésről gondoskodni. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

18.§.  

 

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt. 63. §-ában meghatározott 

személyekről. 

 

Családsegítő Szolgáltatás 

 

19.§.  

 

(1)  A családsegítő szolgáltatás az Szt. 64.§-ában foglaltak szerint a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő 

személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 

nyújtott szolgáltatás. 

 

(2) A Családsegítő Szolgálat az Szt. 37/D. § (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális 

segélyre jogosult számára a segély folyósításának feltételeként meghatározott 

együttműködésre kijelölt szerv. 

 

 

Idősek nappali ellátása 

 

20.§ 

 

Az Idősek Klubja a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni 

tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénia szükségletek 

kielégítésére az Szt. 65/F. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 
                                                           
33

 Módosította a 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 1. napjától. 
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21.§ 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek 

testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek keretében ellátja a Gyvt. 39. §-ában 

foglaltakat, és szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a Gyvt. 40.§ (2) 

bekezdésében meghatározottak szerint. 

 

Szociális szolgáltatások igénybevételének szabályai 

 

22.§ 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes alapon, az 

igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. 

 

(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. 

 

(3) A kérelemről az intézményvezető dönt. 

 

(4)  Külön eljárás nélkül biztosítható az ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az 

írásos kérelmet és jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell. Különösen 

indokolt az igény, ha a kérelmező egyedül él és önmaga ellátásában segítségre szorul. 

 

(5) Soron kívüli elhelyezésben részesíti az intézményvezető azt a kérelmezőt, aki a 

9/1999.(X.24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

 

(6) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes 

képviselőjével megállapodást kell kötni. A megállapodás tartalmazza 

a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott, vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, körét, 

c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 

 

(7) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szervezeti és 

működési szabályzata határozza meg. 

 

(8) Az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére az Szt. 100-101. §-ában 

foglaltakat kell alkalmazni. 

Egyéb rendelkezések 

 

23. § 

 

 A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

V. Fejezet 
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Záró rendelkezések 

 

24. § 

 
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. február 28. után  

benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 10 § (1) 

bekezdése szerint támogatás 2015. év első félévében benyújtott kérelmek esetén  június 

30. napjáig állapítható meg.  

 

(2) Hatályát veszti a a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 23/2013. (.XII.31.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Rimóc, 2015. február 26. 

 

 

 

              Beszkid Andor                                                      dr. Verbói Mária 

               polgármester                                                              jegyző 
 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. február 27. 

 

dr. Verbói Mária jegyző 


