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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

12/2007. (VII. 20.)KT.  
r e n d e l e t e 

 
(L 1) 

 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 
 
Ibrány Város Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
módosított 1993. évi III. törvény /a továbbiakban: Szt./ 1. §. (2), 25 §. (3), 26. §. 32. §. (1), 
illetve (3), a 38. §. (9) bekezdés, 45. §. (1), 46 §. (1), 47. §. (1), és 50. §. (2) bekezdés, 
valamint a 2003. évi LVIII. Törvény 5. §. (3. ) bekezdés és a 33/2003. (XII. 9.) PM. Rendelet 
4. §. (4.) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Ibrány város területén bejelentett lakással rendelkező 
 
      aa.) magyar állampolgárra 
      ab.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező  
             bevándoroltakra, 
      ac.) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
      ad ) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre 
 
    b.) a Sztv. által megállapított ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén 
tartózkodó hajléktalan személyekre. 
 
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7.§. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a 
rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát 
megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és 
bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen 
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 
 
(3) A rendelet hatálya az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és 
a 41. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai 
Gazdasági Térség állampolgárára és – az Szt-ben meghatározott feltételek mellett- a 
harmadik államból származó hozzátartozójára. 
 
(4) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 
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(5)Az önkormányzat a (4) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a 
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett 
átmeneti segély megtérítését. 

2. §. 
 
(1) Az ellátást igénylő állampolgár nettó jövedelmének kiszámításánál figyelembe kell venni a 

családi pótlék, valamint az árvaellátás összegét is. 
 
(2) A nettó jövedelem számításánál a kapott gyermektartás összegét növelő, a kifizetett 

gyermektartást csökkentő tényezőként kell figyelembe venni. 
 
(3) A kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell a saját, illetve a vele közös háztartásban 

élők jövedelmét, amennyiben azt a hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása 
nem tartalmazza. Nyilatkoznia kell a mezőgazdasági földterület bérbeadásáról, az ebből 
származó bevételéről. A kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élőknek 
nyilatkozniuk kell a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelméről, vagyoni 
helyzetéről (milyen ingatlannal és jelentősebb ingó vagyontárggyal pl. gépkocsi, mg-i 
erőgép, munkagép stb.) rendelkeznek. 

 
 
(4) Amennyiben az ellátást igénylő egyéni vállalkozó, csatolnia kell az adóbevallása 

másolatát, illetve a hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy a Hivatal az üzleti könyveibe 
betekinthessen. Szükség esetén a jövedelemadó alap közlésére a Megyei Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatalt kell megkeresni. 

 
 
(5) Az ellátások megállapításánál a közeli hozzátartozók tartási képességét – az esetenkénti 

átmeneti segély, valamint a közgyógyellátás, temetési segély, kivételével – vizsgálni kell. 
 
 
(6) A rendszeres önkormányzati ellátásban részesülőknek csak rendkívüli méltányosságból 

lehet más pénzbeli támogatást biztosítani. Méltányosságot a Képviselő-testület 
gyakorolhat.  

 
 

(7)  A rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyek elektronikus úton nem 
intézhetők. 

 
 

(8) A rendszeres önkormányzati ellátásban részesülőknek az éves felülvizsgálatokra az 
ellátás alapjául szolgáló jövedelmeiket a 2.§.-ban foglaltak szerint ismételten igazolniuk 
kell. 

 
 

(9) Amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik, a jövedelem kiszámításánál 
irányadó időszak: 

- havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző három 
hónap, 

- mezőgazdasági tevékenységből és vállalkozásból származó, illetve egyéb 
jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző egy év. 
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(l0) A szociális ellátások szempontjából  
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik 
 
 
(11)A szociális ellátásra jogosult személynek a polgármesteri hivatal részére közölni kell a  

társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát,) adóazonosító számát. 
 
(12) A rendszeres pénzellátások esetén az ellátást a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásrokról szóló  1993 évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell 
megállapítani. 

 
(13) Rendszeres pénzbeli vagy természetbeni ellátás igénylése esetén amennyiben a 

kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy munkanélküli, akkor erről a 
tényről nyilatkoznia kell és egyidejűleg csatolni kell a munkaügyi központnak a 
nyilvántartásba vételéről szóló értesítését is. 

 
II.  Fejezet 

 
Pénzbeli ellátások 

 
lakásfenntartási támogatás 

 
3. § 

 
(1)A lakásfenntartási támogatásra jogosult az az állampolgár, akinek a lakásfenntartási 

    támogatás esetében a tulajdonában, illetve használatában lévő lakás nagysága nem  
     haladja meg: 

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. 
 
(2) Amennyiben a lakás alapterülete az (1) bekezdésben meghatározott alapterületet 
meghaladja abban az esetben is csak az (1) bekezdésben meghatározott lakásnagyságot lehet 
figyelembe venni a költségek számításánál. 
 
(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani az 1. számú 
mellékletben meghatározott nyomtatványon. 

 
(4)Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás azoknak a kérelmezőknek, akik 
munkaképesek és önhibájukból maradnak jövedelem nélkül. 

 
(5) Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás akkor, ha a kérelmező lakáshasznosításból 

származó jövedelemmel rendelkezik. 
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(6)  A lakás alapterülete: a lakás használatbavételi engedélyében, az elsőfokú építési hatóság 

által kiállított igazolásban, vagy egyéb okiratban hitelt érdemlő módon meghatározott 
alapterület. Amennyiben a kérelmező az előzőekben foglaltak szerint nem tudja a lakás 
nagyságát igazolni, úgy helyszíni szemlével kerül a lakásnagyság megállapításra. 

 
(7) A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos első fokú hatósági jogkört első fokon a 

Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.  
 

4.§. 
 

Méltányossági lakásfenntartási támogatás a 3.§-ban meghatározott feltételek megléte 
esetén akkor  nyújtható, ha a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj 

      mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és a lakásfenntartás 
      indokolt költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30 % - át. 
 

5. §. 
 

 
A lakásfenntartás elismert havi költsége helyben 350.-Ft / négyzetméter. 
 

6. §. 
 

(1) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
 
(2)A kérelmet minden évben meg kell ismételni. 
 
(3)Lakásfenntartási támogatás pénzbeli térítés helyett természetben is nyújtható az emelkedő 
energiaárak kompenzálására /különösen villamos energia, vezetékes gáz/ egyösszegben a 
szolgáltató vállalat részére történő átutalással, a fűtési idény kezdetekor. 
 
(4)A természetbeni  támogatás feltételei: az igénylő lakása nem haladhatja meg az ezen 
rendelet 3. §. /1/-/2/ bekezdésekben meghatározott minimális lakásnagyságot és a közös 
háztartásban élők egy főre jutó nettó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  
 
(5.)Amennyiben a kérelmező életvitele nem biztosítja a lakásfenntartási támogatás megfelelő 
célú felhasználását, a megállapított támogatás folyósítása a Családsegítő Központ 
családgondozója útján, az általa történő lakáscélú befizetés formájában történhet. 
 

7. §. 
 

A méltányossági lakásfenntartási támogatás mértéke: fix összegű, havonta 2.500.-Ft. 
 

Ápolási díj 
8. §. 

 
(1) Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, a jegyes kivételével, aki: 
 



 5 

 a.) súlyos fogyatékos, vagy 
 b.) tartósan beteg 18 év alatti, vagy 

c.) 18 éven felüli, tartósan beteg, önmagát ellátni nem tudó hozzátartozóját  
     ápolja. 
 

A c.) pont esetében akkor jogosult az ápolási díjra a kérelmező, ha legalább 6 hónapra 
fennálló, folyamatos kereső tevékenysége a beteg ápolása miatt kerül megszüntetésre, illetve 
fizetés nélküli szabadságot vett ki vagy kereső tevékenysége a beteg ápolása miatt kerül 
megszüntetésre.   
 
 (2) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 
 

a.) az (l) bekezdés a.) pontban foglalt esetben 130 %-a 
b.) az (l) bekezdés b.) pontban foglalt esetben a 100 %-a 
c.) az (l) bekezdés c.) pontban foglalt esetben 80 %-a. 

 
(3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását, a halál időpontját követő 
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra jogosult a Sztv-ben meghatározott feltételek mellett: 
       a.) az Európai Gazdasági Térség állampolgára 
       b.) az Európai Gazdasági Térség állampolgárát ápoló hozzátartozó 
  
(5)Az ápolási díjjal kapcsolatos hatósági jogkört első fokon a (2) bekezdés a.), b,) pontjában 
a Jegyző a c.) pontjában a Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
gyakorolja. 
 
(6)Az ápolási díj igényléséhez a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványt kell 
alkalmazni. 
 

Átmeneti segély 
 

9. §. 
 

(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére átmeneti segély adható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint átmeneti segély adható a kiskorúak intézményi 

térítési díjának részben, vagy teljes egészében való megtérítésére, gyermekek és felnőttek 
ruházatának pótlására, élelmezésre, tüzelő, illetve más, alapvető cikkek beszerzésére és 
gyógyíttatással kapcsolatos kiadások fedezésére. 

 
(3) Átmeneti segély pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is 

nyújtható. 
 
(4) Átmeneti segély adható annak a személynek is, aki önmaga és családja létfenntartása 

veszélyeztetése nélkül a jelentkező többletkiadásokat más módon biztosítani nem tudja. E 
támogatási formánál elsősorban azokat a személyeket, illetve családokat kell figyelembe 
venni, akik hosszabb betegség vagy a nyugdíj folyamatban lévő megállapítása miatt, 
illetve elemi kár következtében szorulnak támogatásra. 
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(5) Súlyos fogyatékos, rendellenességgel született gyermekek részére évente négy alkalommal 

átmeneti segély jövedelem-kiegészítési támogatásként is megállapítható. 
 
 
(6) A (4) bekezdésben említett támogatás kamatmentes kölcsön formájában is biztosítható. 
 
 
(7) A soron kívüli intézkedést igénylő ügyekben, kivételes esetben első fokú hatósági jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
 

10. §. 
 

(1) Az átmeneti segély összege esetenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének kétszeresét nem haladhatja meg, kivéve a 9. §. (4) (5) bekezdésében a 
Képviselő Testület eltekinthet a legmagasabb összegtől. 

 
(2) A kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély évente egy alkalommal adható, melynek 

összege maximum a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese lehet és  
visszafizetése 12 hónap alatt esedékes. 

 
 
(3) A kölcsön visszafizetésének feltételeit a megállapító határozatban kell rögzíteni, a 

kérelmező előzetes írásbeli nyilatkozata alapján. 
(4) Az átmeneti segély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerint formanyomtatványon lehet 

benyújtani. 
 

Rendszeres szociális segély 
 

11. §. 
 
(1) Az önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, 

aki: 
 
a.) egészségkárosodott (munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok 

személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül), vagy 
 

b.) nem foglalkoztatott, feltéve, hogy a megélhetése más módon 
(Sztv.37/A.§(4)bekezdés)nem biztosított 

 
(2) A rendszeres szociális segély havi összege a 11.§.(1) bekezdésének a.) pontja esetében az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, a 11. § (1.) bekezdés b.) pontja 
esetében pedig a rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének 
és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi 
jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-
ának szorzatával, de minimum 1000 Ft. 

 
(3) A rendszeres szociális segély iránti kérelem igényléséhez a 4. sz. melléklet szerinti 

formanyomtatványt kell alkalmazni.  
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(4) Az önkormányzat a nem foglalkoztatottak számára legalább 30 munkanap időtartamú, 

foglalkoztatást szervez közmunka, közhasznú munka, vagy a települést érintő közcélú 
munkavégzés formájában. 

 
(5) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként 

együttműködésre köteles, amelynek keretében:  
- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásban veteti magát, és 
- a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre 

kijelölt szervvel, továbbá  
- teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 
(6) Az önkormányzat intézményei, - Ibrány és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat és a GAMESZ- útján gondoskodik a R. 11.§.(4.) bekezdése és a (5.) bekezdés 
szerinti együttműködés intézményi feltételeiről. 

 
(7) A nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: 
 

az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra 
egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, 
illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban részt venni, 
 az önkormányzat által felajánlott és számára a Sztv. 37/H §. (6) bekezdése szerint – 
megfelelő munkalehetőséget elfogadni, 
a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az 
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. 

 
(8) A beilleszkedést segítő programok típusai: 
          -munkavállalási tanácsadás 
          -pályaválasztási tanácsadás 
          -álláskeresési technikák 
          -rehabilitációs tanácsadás bemutatása 
 
(9) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot     
     tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét    
     biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési  
     programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl: 
     -családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól, 
     -a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, 
     - a munkaügyi központ képzéseiről stb. 
 
(10) Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba 
tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok  
együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt. 
 
(11) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmazni kell: 
 
     - a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan  
       leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor  
       valósul meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét,  
       időtartamát,  mértékét), 
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     - azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése    
        az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik. 
 
(12) A Családsegítő Szolgálat a segélyezett nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül 

a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást köt. A megállapodás megkötése 5. sz. melléklet szerinti nyomtatvány 
kitöltésével. 

 
(13)  A Családsegítő Szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart az ügyféllel háromhavonta  

egyszer személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést  elősegítő 
programban foglaltak betartását. 

 
(14)  A Családsegítő Szolgálat évente legalább egyszer írásos értékelést készít a  
        beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges-a nem  
        foglalkoztatott személy bevonásával módosítja a programot. 
 
(15) A családsegítő szolgálat az aktív korú nem foglalkoztatott személlyel történő  
       kapcsolattartásról esetnaplót vezet. Az esetnapló a 6. sz. melléklet szerinti  
       nyomtatvány. 
 

12. .§. 
 

Az együttműködés megszegésének és súlyos megszegésének esetei 
 

(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama 
alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor 
 
a.) a segély összegét 3 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. 
 
b.) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése  

esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 
 
(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei: 
 

a.) a Családsegítő Szolgálatnál történő jelentkezési kötelezettségét a megadott határidőt 
követő 10 napon belül teljesíti, s a határidő nem teljesítését igazolni nem tudja, 

 
b.) felülvizsgálati kötelezettségének a megadott határidőt követő 10 napon belül tesz 

eleget, s a határidő nem teljesítését igazolni nem tudja, 
 
 
(3)  Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének esetei: 
 

a.) ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem 
fogadja el 

 
b.) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással 

szüntette meg, 
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c.) a Munkaügyi Központ által felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el 
a    segélyben részesülő 

 
d.)  a Munkaügyi Központnál jelentkezési kötelezettségét nem teljesíti, s igazolni nem 

tudja, 
 
e.) felülvizsgálati kötelezettségét nem teljesíti, s igazolni nem tudja, 
 
f.) a Családsegítő Szolgálatnál történő jelentkezési kötelezettségét a megadott határidőig 

illetve az azt követő 10 napon belül sem teljesíti, s azt igazolni nem tudja 
 
g.)  felülvizsgálati kötelezettségének a megadott határidőt követő 10 napon belül sem tesz 

eleget, s a határidő nem teljesítését igazolni nem tudja. 
 

A temetési segély 
 

13. §. 
 

(1) Temetési segély állapítható meg annak az ibrányi állandó lakosnak, aki hozzátartozója 
eltemetéséről gondoskodott. 

 
(2) A temetési segély mértéke: 10.000.-Ft. 
 
(3) A temetés költségeit hivatalos számlákkal kell igazolni.  
 
(4) Nem állapítható meg temetési segély annak, aki az elhunyt személlyel tartási, életjáradéki 

vagy öröklési szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a meghalt személy 
ellátásáról, gyógykezeltetéséről és halála esetén eltemettetéséről gondoskodik. 

 
(5) Temetési segély egy elhunyt esetén csak egy eltemettetőnek fizethető ki. 
 
(6)Az első fokú hatósági jogkört a temetési segélyezésnél a polgármester gyakorolja. 
 
 
(7)A temetési segély iránti kérelmet s 7. számú melléklet szerint formanyomtatványon lehet 
benyújtani. 
 

III.  Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Átmeneti segély 
 

14. §. 
 

(1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv/hatáskör átruházása 
esetén személy/ döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. 

 
(2) A természetben nyújtott támogatásra a döntést előkészítő ügyintéző tesz javaslatot. 
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(3) Szükség esetén az (1) bekezdésben foglalt ellátások konkrét lebonyolításában a 

családsegítő szolgálat köteles közreműködni. 
 
 

Lakásfenntartási és lakásfűtési támogatás 
 

15. §. 
 

Indokolt esetben a lakásfenntartási támogatás összegét is természetbeni ellátásként kell 
biztosítani. Ennek formája bérleti díjhoz, fűtési díjhoz, pénzintézeti tartozáshoz, vízdíjhoz való 
hozzájárulás átutalása a tulajdonos, vagy a szolgáltató szerv részére. 

 
 

Közgyógyellátásra jogosultság 
 

16. §. 
 

(1) Közgyógyellátásra a Szt. 49-53 §-aiban meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 
(2)Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan 
rászorult személynek, akinek nem kielégítő az egészségi állapota, s ha rendszerességgel 
fogyasztott, és igénybevett gyógyszerek, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége 
miatt létfenntartása veszélyeztetve van.  
 
(3)Szociális rászorult az, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül álló esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.. 

 
(4) A rendszerességgel fogyasztott, és igénybevett gyógyszerek, valamint a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költsége miatt a létfenntartás akkor van veszélyeztetve, ha a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 
%-át eléri. 
 
(5) A havi gyógyszerfogyasztás költségét bizonyító igazolást – szakhatósági állásfoglalás – a 
Megyei Egészségügyi Pénztár adja ki a kérelmező háziorvosa által kiadott jogszabályban 
meghatározott tartalmú igazolás alapján. 
 
 (6)Különös méltányosságból a 16 § (3) bekezdésében meghatározott igazolások becsatolása 
nélkül közgyógyellátási igazolvány adható ki – háziorvos által igazolt alapbetegségre (súlyos, 
gyógyíthatatlan betegségre)  tekintettel. 
 
(7)Ezen ügyek tekintetében az első fokú hatósági jogkört a Szt.50.§.(4) bekezdése alapján 
      a jegyző gyakorolja.  
 
(8)A közgyógyellátási igazolvány igényléséhez a 8.sz. melléklet szerinti formanyomtatványt kell 
alkalmazni. 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
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17. §. 
 
(1) Azon személyek részére, akik az Sztv.54, 54/A  §-ai alapján a Társadalombiztosításról 

szóló 1975.évi II. tv. 119 § (2) bekezdésében előirt járulékot megfizetni nem képesek, a 
társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító 
igazolványt állit ki a polgármester. 

 
(2) Ezen igazolvány kiállítása szempontjából szociálisan rászorult az a személy, akinek a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét- egyedül élő esetében másfél szeresét - valamint nem rendelkezik az 
igénylő, ill. a vele közös háztartásban élő jelentősebb vagyontárggyal, (gépkocsi, 
mezőgazdasági munkagép, erőgép) állattartásból és növénytermesztésből származó 
jövedelemmel, mezőgazdasági, ill. egyéb földterülettel, valamint az általa lakott 
lakáson kívül épülettel, ingatlannal. 

 
(3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet a 9. számú melléklet 

szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. 
 
 

18. §. 
 

Ár- és belvízkárok kártalanítására való jogosultság 
 
(1) Azon személy jogosult kártalanításra, akinek lakóingatlana a jogszabályban 

meghatározott veszélyeztetett területen található Ibrány közigazgatási területén. 
 
 
(2) Az ár- és belvíz által veszélyeztetett területen élő szociálisan rászorult állandó lakos 

részére, a káresemények utáni kártalanítás igénybevételére jogosító igazolást állít ki a 
polgármester, ha káreseménye miatt a lakóingatlana lakhatatlanná válik és szociálisan 
rászorult: 

 -akinek a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át 

 - egyedül élő esetén, ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
 
 
 (3) A kártalanításra való jogosultságról szóló igazolás a ( 2.) bekezdésben fennálló feltételek   

esetén sem adható annak, aki egyéb  vagyoni viszonyai alapján szociálisan nem    
rászorult. 

 
 
 Nem minősül szociálisan rászorultnak a Sztv. 4. §.(1.) bek. b.) pontjában meghatározott 

vagyonnal rendelkezik, - kivétel az az ingatlan, amelyben az érintett személy lakik, 
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 
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IV. Fejezet 
 

Szociális szolgáltatások 
 

19. §. 
 
(1) A településen  szociálisan  rászorultak részére, a  személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
közül a következők biztosítottak: 
a.) alapellátást: 

- étkeztetést 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
-  speciális alapellátási feladatok 
- szociális információs szolgáltatás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyírségi Református Egyházmegye 

működtetésében)  
- támogató szolgáltatás (Szalmaszál Egyesület, Nyírségi Református Egyházmegye 

fenntartásában) 
 
b.) szakosított ellátást: 

nappali ellátást nyújtó idősek klubja 
idősek otthona 
 
 

 20. §. 
 

Étkeztetés 
 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, aki azt önmaguknak, és eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is aki kora vagy 
egészségi állapota miatt nem képes az (l) bekezdés szerinti étkezésről más módon 
gondoskodni. 

(3) Az önkormányzat e feladatát az ellátási szerződés keretében a Nyírségi Református 
Egyházmegye látja el. 

 
 

21. §. 
 

Házi segítségnyújtás 
 
(1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat hivatásos gondozónő foglalkoztatásával 

biztosítja. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről akik önmaguk 

ellátására saját erőből nem képesek, és Ibrány városban tartásra képes és köteles 
hozzátartozójuk nincs. 

(3) Az önkormányzat e feladatát az ellátási szerződés keretében a Nyírségi Református 
Egyházmegye látja el. 
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22. § 

 
Családsegítés 

 
 
(1) A családsegítő szolgálatban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek 
felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi 
csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való 
alkalmazkodáshoz. 

 
(2) A családsegítő szolgálat ellátja a szociális törvényben rögzített feladatait. 
 
(3) A speciális szolgáltatások keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára 

önálló szolgáltatást biztosít, programokat szervez. 
 
(4) A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes. 
 
 

23. §. 
 

Speciális alapellátási feladatok 
 

(1)A speciális ellátási feladatok formái: 
     - közösségi pszichiátriai ellátás 
     - támogató szolgálat 
     - szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások 
 
(2)a.) Az (1) bekezdés meghatározott feladatokról a /támogató szolgálat kivételével/ az   

önkormányzat a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. 
b.) Támogató szolgáltatási feladatokat a következően biztosítja a településen élők számára: 

- feladat ellátási szerződéssel a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat 
útján  

- Nyírségi Református Egyházmegye útján 
 
 

24. §. 
 

Szociális információs szolgáltatás 
 

(1) Az információs szolgálat széleskörű tájékoztatási, és - a személyes gondoskodás terén 
– hozzáférés segítési kötelezettséggel támogatja a szociálisan rászoruló személyeket 
szociális, gyermekvédelmi egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások 
igénylése terén. 

 
(2) A szolgáltatás biztosításáról az önkormányzat az Ibrány -és Térsége Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat útján gondoskodik. 
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Nappali ellátást nyújtó intézmény 

 
25. §. 

 
Idősek klubja 

 
(1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes időskorú ibrányi lakosok napközbeni gondozására szolgál. 
 
(2) Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi 

állapotára figyelemmel az (l) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul. 
 
(3) A városban az idős emberek nappali ellátást biztosító idősek klubja ellátási szerződés 

keretében Ibrány, Lehel u. 43-45. sz. alatt a Nyírségi Református Egyházmegye által 
fenntartott intézmény. 

 
26. §. 

 
Ápolást, gondozást nyújtó Intézmény 

 
Idősek Otthona 
 
(1) Az idősek Otthonába elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek 

/továbbiakban: időskorúak ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota 
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

 
(2)  Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt  
      nem tud önmagáról gondoskodni, de gyógyintézeti kezelést egyébként nem igényel. 
 
(3)Az intézmény működési területe Ibrány Város közigazgatási területe, valamint helyi lakos 
által be nem töltött férőhely esetén Magyarország közigazgatási területe 
 
(4) Az idősek Otthona emelt szintű ellátást biztosít.  
 
(5) Ha a gondozás öt éven belül- a haláleset kivételével- megszűnik, az egyszeri 
hozzájárulásnak a fennmaradó évekre jutó időarányos részét vissza kell fizetni. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Igénybevétel 
 

27. §. 
 
(1) Az alap (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) és nappali ellátás (Idősek Klubja, 

Idősek Otthona) igénybevétele iránti kérelmeket az Idősek Otthonának 
intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a felvételről. Ha az ellátást igénylő, illetve 
annak törvényes képviselője ezt a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 
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(2) Az intézményvezető  köteles  a kérelmezők szociális és életkörülményeinek, jövedelmi, 
vagyoni viszonyainak, továbbá annak tisztázására hogy a  kérelem a megfelelő ellátás 
igénybe vételére irányul e, és a rászorultság feltételei fennállnak e. 

 
(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül veheti fel az intézménybe azt a személyt, akinek 

életét, testi épségét veszélyeztető körülmény az azonnali elhelyezését indokolja, és nincs a 
városban gondozásra képes közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b/p.) 

 
(4)Ha 30 napon belül megállapodás nem születik, az ellátást meg kell szüntetni. 
 

28. §. 
 
Az ellátás megszüntetésének, ill. megszűnésének eseteire a szociális törvény l00, 101, 103, 104 
§-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

29. §. 
 

Az önkormányzat évente egy alkalommal értékeli a településen a személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények működését. Ennek érdekében minden év február 15-ig az intézményvezető 
beszámol, illetve tájékoztatást nyújt a Képviselő testületnek az intézmény előző éves 
működéséről. 
 
 

Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak 
 

30. §. 
 
A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, az idősek klubja, idősek otthona térítési díját az 
ellátási szerződés alapján  a Nyírségi Református Egyházmegye állapítja meg. 

 
 

31. §. 
 
(1) A 30. §-ban megállapított térítési díj alapulvételével az alábbi intézményekben a 

személyi térítési díjak: 
 

a./ Szociális étkeztetést igénybe vevő jövedelmének max:   25 %-a 
b./ Nappali ellátást nyújtó ÖNO-t igénybe vevő jöve- 

     delmének max.:        30 %-a 
c./ Idősek otthonát igénybe vevő jövedelmének maximum    80 %-a 
d./ Házi gondozást igénybe vevő jövedelmének max.:   20 %-a, 
 

ami nem lehet több az előző §-ban meghatározott térítési díj intézményi térítési díj 
összegénél. 

 
(2) A személyi térítési díj megállapításáról, a felvételről döntő intézményvezető az ellátás 

igénybe vételétől számított 30 napon belül írásban értesíti a térítési díjfizetésre 
kötelezettet. 
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32.§. 
 

(1) Az önkormányzat a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, jogszabály- 
tervezetek véleményezése, a szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése 
céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. 

 
(2) Tagjai: 

- egyházak képviselői ( 3 fő ) 
- családsegítő szolgálat vezetője 
- Idősek Otthonának vezetője 
- nagycsaládosok egyesületének képviselője ( 1 fő ) 
-  mozgáskorlátozottak helyi szervezetének képviselője ( 1 fő ), 
- háziorvosok  
- a Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, 
- Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse, 
- Óvoda gyermekvédelmi felelőse, 
- Ibrány Jövőjéért Egyesület képviselője 

 
(3) Feladata: a szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában való közreműködés, abban 
meghatározott feladatok megvalósulásának, a feladat időarányos végrehajtásának értékelése, 
folyamatos figyelemmel kísérése. 
  
(4) Évente ülésezik. 
 
 

V. Fejezet 
 

33. §.  
 

Záró rendelkezés 
 
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 16/2006.(VI.09.) és a 
36/2006. (XII. 03.) KT. rendeletek hatályukat veszítik. 
 
 
Ibrány, 2007. július 10. 
 
 
    Berencsi Béla    Bakosiné Márton Mária  
    polgármester      jegyző 
 


