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5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

 

 

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete 

 a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

 

 

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § 

(1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés 

d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy meghatározza Mátételke Község Önkormányzata által biztosított 

szociális ellátásokat, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátások megállapításának, 

folyósításának, felhasználásának és kifizetésének szabályait, az eljárási szabályokat, valamint 

az igényérvényesítés garanciáit. 

 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a mátételki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a 7. § -ban meghatározott személyekre. 

 

 

3. Értelmező rendelkezések  

 

3. § 

      

 A rendelet alkalmazásában 

1. család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti család, 

2. egyedülálló: az Szt. 4.§ (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy,  

3. egyedülélő: az Szt. 4.§(1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy,  
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4. gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  

2:10 § -a szerinti kiskorú, 

5. jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem, 
6. vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon, 

7. háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti személyek közössége 

8. hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy 

 

 

4. Általános eljárási rendelkezések 

 

4. § 

 

(1)1 A rendkívüli települési támogatás és a lakhatási támogatás iránti kérelmet az arra 

rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Bácsalmási Közös Önkormányzati 

Hivatal Mátételki Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal gondoskodik a 

formanyomtatvány elérhetőségének biztosításáról papír alapon a Hivatalban ügyfélfogadási 

időben.” 

 

 

(2) A jövedelemigazolásra elfogadható okmány vagy annak másolata 

 

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított (1) bekezdésben 

meghatározott  jövedelemigazolás  nyomtatvány,  

b) munkanélküli ellátás esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás, 

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyévre kiadott 

nyugdíjösszesítő és nyugdíjszelvény vagy nyugdíjösszesítő és bankszámlakivonat, 

d) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum, vagy az állami adóhatóság által lezárt 

adóévről kiállított igazolás, 

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén  lezárt adóévről az állami adóhatóság által 

kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó 

nyilatkozata,  

f) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 

bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának 

nyilatkozata, 

g) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 

bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott 

adattartalom. 

h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.  

 

(3) A kérelemhez csatolni kell  

a) a gyermek elhelyezése valamint gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve 

gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)  Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott 

jegyzőkönyvet,  

b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem 

rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói 

vagy hallgatói jogviszonyáról.  

 

 
1 Módosította a 9/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. július 1-től. 
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(4) Ha a kérelemhez csatolandó okmányok vagy igazolások  

a) nem állnak rendelkezésre,  

b) beszerzése nehézségekbe ütközik vagy hosszabb időt vesz igénybe,  

és a sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget 

vagy testi épséget veszélyeztetne, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában, írásban tett 

nyilatkozata is elfogadható.  

 

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az eljáró hatóság 

nyilvántartásában fellelhetőek. 

 

(6) A Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetét helyszíni 

ellenőrzés során ellenőrizheti.  

 

 

5. § 

 

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások megtérítése esetén az Szt. 17. §-ában 

foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

6.§ 

 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, mint önkormányzati hatósági 

jogkörben eljáró első fokú közigazgatási hatóság dönt: 

a) települési támogatás, vagy 

b) rendkívüli települési támogatás, vagy 

c) köztemetés megállapításáról, vagy  

d) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett települési támogatás megtérítéséről, 

megtérítésének elengedéséről vagy részletekben történő megfizetéséről, vagy 

e) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön megállapításáról.  

 

 

7. § 

 

(1) A megállapított pénzbeli szociális ellátás kifizetése a (2)-(3) bekezdés kivételével a 

Hivatal házi pénztárából történik. 

 

(2) A jogosult kérelmére a pénzbeli szociális ellátás az általa megjelölt pénzintézetnél vezetett 

bankszámlájára utalható.  

  

(3) Postai úton kell folyósítani az pénzbeli szociális ellátást, ha a jogosult személyes 

megjelenését akadályozó körülmény miatt a postai úton történő folyósítást kifejezetten kéri.  
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II. FEJEZET 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

 

5. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokra vonatkozó 

általános rendelkezések 

 

 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a következő ellátásokat 

biztosítja: 

a) települési támogatás 

b) rendkívüli települési támogatás 

c) köztemetés 

 

(2) Pénzbeli ellátásként biztosítja a települési támogatást.  

(3) Természetbeli ellátásként biztosítja a köztemetést.  

(4) Pénzbeli és természetbeli ellátásként biztosítja a rendkívüli települési támogatást.  

(5)2 Rendkívüli települési támogatás az arra rászoruló személyek számára hivatalból is 

történhet. 

 

 

6. Települési támogatás 

 

9. §. 

 

 

(1) Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési 

támogatást (a továbbiakban: lakhatási támogatás) nyújt a 2. §-ban felsorolt személyek részére, 

amennyiben a településen életvitelszerűen tartózkodnak.  

 

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás díja, a tüzelőanyag 

megvásárlásához nyújtott támogatás. 
 

(3) Az önkormányzat a támogatást pénzbeli ellátás formájában nyújtja. 

 

(4)3 3500.- Ft havi támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 

%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.  

 

(5)4 5000.- Ft havi támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 

%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

 
2 Beiktatta a 6/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §. Módosította a 3/2019.(III.13.) önkormányzati 

rendelet 1. §. Hatályos 2019. március 14. napjától.  
3 Módosította a 9/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. január 1. napjától. 
4 Módosította a 9/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. január 1. napjától. 
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 (6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, 

az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
 

(7)5 A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, és a 

támogatást 12 hónapra kell megállapítani. 

 

(8) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama 

alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó 

támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását 

meg kell szüntetni. 

 

 

7. Rendkívüli települési támogatás 

 

10.§  

 

(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani annak, aki 

a) önmaga vagy családja létfenntartásáról az önkormányzat anyagi támogatása nélkül nem tud 

gondoskodni, vagy 

b) előre nem várt többletkiadások, vagy  

c) gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.    

 

(2)6 Megállapítható a rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegébek 250 %-át, egyedül 

élő kérelmező esetében a 300 %-át nem haladja meg.  

 

(3) Rendkívüli települési támogatást különösen  

a) a családot ért elemi kár esetén, 

b) eltemettetés költségeihez való hozzájáruláshoz,  

c) létfenntartási gondok enyhítéséhez,  

d) gyógyszerköltség viselésének támogatásához, 

e) várandós anya gyermekének megtartása érdekében,  

f) nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás elősegítéséhez,  

g) a gyermek gyógykezelésére, 

h) a gyermek iskoláztatási, óvodai nevelésével összefüggő kiadásokra 

igényelhető. 

 

(4)7 A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege a (3) bekezdés 

a) a) pontja esetén legfeljebb 50000 Ft 

b) b) pontja esetén 20000 Ft 

c) c)-f) pontja esetén legfeljebb 6000 Ft 

d) g)-h) pontja esetén legfeljebb gyermekenként 5000 Ft 

f) az a)-d) pontokban nem szereplő egyéb, létfenntartást veszélyeztető körülmény esetén 

legfeljebb 10.000 Ft.” 

 

 
5 Módosította a 6/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. január 1. napjától.  
6 Módosította a 9/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. január 1. napjától. 
7 Módosította a 9/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. január 1. napjától. 
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(5) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából az rendkívüli 

települési támogatás iránti kérelmet az eltemettetésről gondoskodó személy nyújthatja be a 

Hivatalhoz.  

 

(6)8 Létfenntartást súlyosan veszélyeztető körülmény fennállása esetén a krízishelyzet 

elhárítása érdekében a kérelmező és családja jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függetlenül is 

nyújtható rendkívüli települési támogatás, melynek összege legfeljebb 100.000.- Ft.  

 

(7) Létfenntartást súlyosan veszélyeztető körülmény különösen: elemi kár, haláleset, 

jövedelem tartós hiánya,   

 

(8) Az rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor  

a) a gyógyszerköltséget a gyógyszertár igazolásával,  

b) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét háziorvosi, vagy az érintett egészségügyi 

szolgáltató igazolásával,  

c) az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal, 

d) az elhunyt személy eltemettetését a temetés költségeiről a támogatást kérelmező nevére 

kiállított számlák eredeti példányával,  

e) a tanulói, hallgatói jogviszonyt az oktatási intézmény igazolásával,  

f) a várandóságot orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyvvel 

g) az illetékes munkaügyi központtal történő együttműködést a munkaügyi központ által 

kiadott igazolással  

kell bizonyítani. 

 

(9) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosult részére elszámolási 

kötelezettség írható elő. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a következő 

segélykérelem elutasításra kerül.   

 

(10) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható, különösen 

élelmiszercsomag, tűzifa formájában.  

 

(11) Rendkívüli települési támogatás pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő 

kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, és összege nem lehet magasabb a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum háromszorosánál. A kamatmentes kölcsönről a polgármester 

megállapodást köt, mely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhasználásának célját, 

összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése estén a behajtás módját. 

 

 

8. Köztemetés 

 

11. § 

 

 

(1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles 

személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő személy esetében a 150 %-

át.  

 

 
8 Módosította a 9/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. január 1. napjától.  
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(2) A köztemetés költségei 50 %-ának erejéig mentesülhet a költségek megtérítése alól az az 

eltemettetésre köteles személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő személy 

esetén 250 %-át. 

 

(3) A temetési költségek megtérítésére köteles személy részére maximum tizenkét havi 

részletfizetési lehetőség biztosítható.  

 

(4) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő hónap 15. napja.  

 

 

 

III. FEJEZET 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 

 

9. Az önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

12. § 

 

 

Mátételke Község Önkormányzata a személyes gondoskodás keretében az alábbi alapellátási 

szolgáltatásokat nyújtja:  

a) étkeztetés,  

b) házi segítségnyújtást biztosítja,  

c) falugondnoki szolgálat.  
 

10. Étkeztetés 

 

13. § 
 

 

(1) Az étkeztetés szociális rászorultságának feltétele, hogy a kérelmező jövedelme, 

a.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a öregségi nyugdíj minimum 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

b.) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át nem haladja meg 

(2) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat a képviselő-testület külön rendeletben 

szabályozza.  

 

 

11. Házi segítségnyújtás 

 

14. § 

 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az idős személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodik senki. 
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(2) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 

 

a.) alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzéséről, 

b.) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködésről, 

c.) veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtásról. 

 

(3)9 A házi segítségnyújtási feladatokat 2019. január hó 1 napjától ellátási szerződés keretében 

a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye látja el.  

 

12. Falugondnoki szolgálat 

15. § 

(1) Mátételke község önkormányzata a településen élők részére az Szt. 60. §-ában 

foglaltaknak megfelelően falugondnoki szolgálatot működtet. 

 

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, egyéb 

szolgáltatási feladatokat külön rendelet szabályozza. 

 

IV. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13. Hatályba lépés 

16. § 

 

 

E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

 

14. Hatályon kívül helyezés 

 

17. §  

 

 

Hatályát veszti  

a) az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2013.(XII.30) rendelet, 

b) az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2013.(XII.30) rendelet 

módosításáról szóló 7/2014.(IV.29.) rendelet. 

 

Mátételke, 2015. február 17. 

 

 

Nagy Noémi sk.     Patocskai Ibolya sk. 

 
9 Módosította a 6/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. január 1. napjától. 



EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2020. január 1.-  

5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

polgármester      jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetésre került 2015. február 18.-n 

 

          Patocskai Ibolya sk. 

        jegyző 



EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2020. január 1.-  

5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

  1. melléklet a 5/2015.(II.18.) önkormányzati  rendelethez10 

 
10 Hatályon kívül helyezte 9/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. július 1-től. 

 



EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2020. január 1.-  

5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

2. melléklet a 5/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez11 

 
11 Hatályon kívül helyezte a 9/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. július 1-től. 



EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2020. január 1.-  

5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet  

a szociális ellátások helyi szabályozásáról  

 3. melléklet a 5/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez12 

 

 
12 Hatályon kívül helyezte a 9/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. július 1-től. 


