
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2011. (IX.30) önkormányzati rendeletével módosított  
7/2011. (VII.20) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. 

(Egységes szerkezetben) 
 
 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) 
bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §. (2) bekezdésében; 10. §. (1) bekezdésében; 
25. §. (3) bekezdésében; 26. §.-ában; 32. §. (3) bekezdésében; 37/D. §. (5) bekezdésében; 38. 
§. (9) bekezdésében; 43/B. §. (1) és (3) bekezdéseiben; 45. §. (1) bekezdésében; 46.§. (1) 
bekezdésében; 47. §. (2) bekezdésében; 48. §. (4) bekezdésében; 50. §. (3) bekezdésében; 
62. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

I. fejezet 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya kiterjed Lovas község közigazgatási területén élő 
a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 
b) az Szt. 3. §. (1) bekezdés b-d) pontja, valamint a (2)-(3) bekezdése szerinti személyekre, 
c) az Szt. 6.§. és 7. §.-ában meghatározott személyekre, 

 

2. §. 
 
(1) Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokat: 
a)  időskorúak járadéka, 
b)  aktív korúak ellátása, 
c)  rendszeres szociális segély, 
d)  lakásfenntartási támogatás, 
e)  ápolási díj,  
f)  átmeneti segély 
g)  születési segély, 
h)  temetési segély, 
i)  közgyógyellátás, 

(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokat: 
a)  szociális étkeztetés 
b)  falugondnoki szolgáltatás 
c)  házi segítségnyújtás, 



d)  családsegítés,  
e)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
f)  időskorúak nappali ellátása 

II. FEJEZET 
 

Pénzbeli szociális ellátások 
 

3. §. 

Időskorúak járadéka 
 
Az időskorúak járadékára vonatkozó szabályokat az Szt. 32/B. és 32/C. §.-ai állapítják meg. 
 

4. §. 
 

Aktív korúak ellátása 
 

Az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozást az Szt. 33-36. §-ai állapítják meg. 
 

5. §. 
 

Rendszeres szociális segély 
 

(1) A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának szabályait az Szt. 37.  
37/A - 37/C. §.-ai tartalmazzák. 

(2) A Képviselő-testület az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy részére az Szt. 37/A. §. (1) bekezdése alapján együttműködési 
kötelezettséget állapít meg ugyanezen §. (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak 
teljesítésére. 

(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú nem foglalkoztatott személy  az Szt. 
37/A. §. (1) bekezdés a)-c), valamint a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak teljesítése 
érdekében köteles együttműködni a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási 
Központtal.(a továbbiakban: BSZAK) 

(4) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén meg kell szüntetni az aktív korúak 
ellátására vonatkozó jogosultságot. 

(5) Az együttműködés megszegésének esetei: 
a)  ha a támogatásra jogosult a kereső tevékenységéről nem tesz bejelentést, 
b)  ha a felajánlott munkalehetőséget elfogadja, azonban a megjelölt időpontban és 

helyen nem jelenik meg, 
c)  akinek munkaviszonya önhibájából szűnik meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 



6. §. 
 

Lakásfenntartási támogatás1 
 

(1) A Képviselő-testület az Szt. 38. §. (1)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint normatív 
lakásfenntartási támogatást állapít meg az arra jogosultak részére. 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően önálló ellátásként 
lakásfenntartási támogatást állapíthat meg annak a személynek is, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a háztartás tagjai 
egyikének sincs vagyona. 

(3) A Képviselő-testület a településen a minimális lakásnagyságot – komfortfokozat 
meghatározása nélkül – az alábbiak szerint határozza meg: 
a) 2 személyig:   2  lakószoba 
b) 3 személy esetében:  2,5  " 
c) 4 személy esetében:  3 " 
d) 5 személy esetében: 3,5 " 
e) minden további személy esetében a lakásigény mértéke 1/2 szobával emelkedik. 

(4) Lakásfenntartási költségként elismert kiadások: 
a)  lakbér vagy albérleti díj,  
b)  lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részlete,  
c)  víz-és csatornahasználati díj,  
d)  szemétszállítási költség   
e)  villanyáram díja 
f)  gázfogyasztás díja, 
g)  tüzelőanyag költségei.  

A (4) bekezdésben felsorolt költségként legfeljebb a számlával igazolt alábbi összegek 
vehetők figyelembe havonta és lakásonként: 

a)  a lakbér, albérleti díj teljes összege 
b)  pénzintézeti kölcsön havi részletének teljes összege 
c)  vízdíj: 10 m3 a mindenkori szolgáltatási áron, 
d)  villanyáram díj: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-ával 

megegyező összeg, 
e)  gázfogyasztási díj: fűtési időszakban a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 50 %-val megegyező összeg, fűtési időszakon kívül az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 10 %-val megegyező összeg, 

f)  tüzelőanyag költségei: fűtési idényre a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 50 %-val megegyező költség. 

(5) A lakásfenntartási támogatás havi összege minimum 2.500.-Ft, maximális összege 
havonta a saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-a lehet. 

(6) A lakásfenntartási támogatást egy évre, vagy - ha a támogatást a fűtési szezonban 
megnövekedett fűtési kiadásokra tekintettel nyújtják – egy fűtési szezonra kell 
megállapítani. A kérelmet évente két alkalommal március 31-ig és szeptember 30-ig 
lehet benyújtani. 

 
 

                                                      
1 A 11/2011. (IX.30) önkormányzati rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2011. 09. 30. napjától. 



7. §. 
 

Ápolási díj 
 

(1) Ápolási díj állapítható meg az Sztv. 41. §. (1) bekezdésében foglaltakon túl annak a 
nagykorú hozzátartozónak is, aki a 18. életévét betöltött önmaga ellátására képtelen  állandó 
és tartós felügyeletre , gondozásra szoruló tartósan beteg személy gondozását végzi, feltéve 
ha a gondozást végző családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 
annak 200 %-át. 
(2) Az (1) bekezdés szerint méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 
 

8. §. 
 

Átmeneti segély 
 

(1) Átmeneti segélyben részesíthetők rendszeres vagy eseti támogatásként kérelemre, vagy 
hivatalból azok a személyek, akik 
a) önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni 

vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár stb. – 
miatt anyagi segítségre szorulnak, vagy  

b) családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb mértékét egyedülálló személy esetében annak 150 %-át. 

(2) Különösen indokolt átmeneti segélyben részesíteni: 
a.) a három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosokat, 
b.) gyermekét egyedül nevelő szülőket, 
c.) egyedül élő nyugdíjas személyt, 
d.) jövedelemmel nem rendelkező, munkanélküli ellátásra és jövedelempótló 

támogatásra nem jogosult, önhibáján kívüli munkanélküli személyeket, 
g)  a rendkívüli élethelyzetbe került személyeket. 

(3)  A Képviselőtestület a (2) bekezdés a.)-b.) pontjában foglalt esetekben rendszeres 
nevelési támogatásként állapíthat meg ellátást. 

(4) Az átmeneti segély összegét a rászorultság és a jövedelmi viszonyok szerint kell 
megállapítani, egyszeri összege 2.000.-Ft-nál alacsonyabb nem lehet. 

(5) Egy naptári éven belül – és egy határozatban – ugyanaz a személy legfeljebb 4 
alkalommal részesíthető átmeneti segélyben. Amennyiben egy határozatban többszöri 
segélyezés kerül megállapításra, meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontját és a 
kifizetendő összeget. 

(6) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki a 
segélyre jogosultság tényéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az 
eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedhet.  

(7) A hivatal ügyintézője a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében 
becsatoltatja az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat és egyéb 
jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, valamint környezettanulmányt készít. 



Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a hivatal már 
bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhető lényeges változás. 

(8) Sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, a 
segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható, illetve 
kifizethető. Ilyen esetben a hivatal a határozat hozatalt követően 15 napon belül 
helyszíni ellenőrzéssel győződhet meg a nyilatkozat valódiságáról. 

(9) A jövedelem számításánál irányadó időszak a rendszeresen mérhető jövedelemnél 
három hónap, egyéb jövedelemnél egy év. 

9.§. 

(1) A megállapított átmeneti segélyt készpénzben kell kifizetni. 
(2) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy az átmeneti segélyre 

a) -közüzemi díjak, 
b) -intézményi térítési díjak, 
c) -tankönyv, 
d) -élelmiszer, 
e) -tüzelősegély  

céljából van szükség, a Képviselőtestület dönthet a fizetési kötelezettség közvetlen 
átvállalásáról, illetve a természetbeni ellátás nyújtásáról is. 

10.§. 

(1) Átmeneti segély- amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonyai miatt nem szorul anyagi 
segítségre, de átmeneti pénzügyi nehézségei vannak – kamatmentes kölcsön formájában is 
adható. 
(2) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege: 40.000.-Ft. 
(3) Kamatmentes kölcsön iránti kérelmet ismételten az előző kölcsön felvételétől számított 
egy év letelte után lehet benyújtani. 
(7) A kölcsönben részesülőkkel az Önkormányzat képviseletében a polgármester és a 
jegyző megállapodást köt, amely tartalmazza a kölcsön összegét, a visszafizetés feltételeit, 
nem fizetés esetén a behajtás módját. 
(5)  A visszafizetés határideje legfeljebb nyolc hónap. A havi törlesztő részlet legkisebb 
összege: 5.000.-Ft.  
(6) Aki az (5) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének megadott határidőn 
belül nem tesz eleget, az (1) bekezdésben meghatározott ellátásban, annak felvételétől 
számított 5 éven belül nem részesülhet 

 
 

11.§. 

Születési segély 
 
(1) Rászorultságtól függetlenül egyszeri támogatásban kell részesíteni azt a lovasi állandó 

lakhellyel rendelkező családot, ahol gyermek születik. 
(2) A születéskor nyújtandó pénzbeli támogatás összege: 20.000.-Ft 



(3) A születési támogatást a születési anyakönyvi kivonatot bemutató szülőnek a születéstől 
számított 6 hónapon belül kell kifizetni. A kifizetés tényét az anyakönyvi kivonat 
hátlapjára rá kell vezetni. 

 
12.§. 

Temetési segély 
 
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 

annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó részére 
abban az esetben, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át.   

(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 15 napon belül 
kell előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot. 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 249.000 Ft. 
(4) A temetési segély összege függetlenül a temetés költségeitől 25.000 Ft.  
(5) A temetési segélyt, az anyakönyvi kivonatot, és a névre szóló temetkezési számlát 

bemutató részére kell kifizetni. A kifizetés tényét a halotti anyakönyvi kivonat hátlapjára 
rá kell vezetni. 

III. FEJEZET 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

13. §. 
 

Közgyógyellátás 

Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, 
akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által 
elismert térítési díja meghaladja a havi 2000 Ft összeget feltéve, hogy a családban az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át, 
egyedülálló személy esetében annak 300 %-át. 

 

IV. FEJEZET 
 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
 

14. §. 
 

Szociális étkeztetés 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
a)  koruk, 
b)  egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
c)  szenvedélybetegségük vagy 



d)  hajléktalanságuk miatt. 
(2) A kérelmező részére szociális helyzetétől függően az étkezés térítés díjának 25-100 %-a  

átvállalható a rendelet 1. számú melléklet alapján  
(3) A Képviselő-testület a szociális étkeztetést az alsóörsi Óvoda konyhából, kérelemre a 

Falugondnoki Szolgálat közreműködésével- szükség esetén házhoz szállítással – biztosítja. 

 
 
 
 
 

15. §. 

 
Falugondnoki szolgáltatás 

 
Az Önkormányzat által működtetett lovasi Falugondnoki Szolgálat szolgáltatásainak 
igénybevételét a falugondnoki szolgálatról szóló külön rendelet szabályai szerint kell 
engedélyezni. 
 

16. §. 
 

Egyéb személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
 

(1)A Képviselő-testület a lovasi lakos ellátottak részére az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátásokat a BSZAK közreműködésével biztosítja: 

a)  házi segítségnyújtás, 
b)  családsegítés,  
c)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d)  időskorúak nappali ellátása 

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ellátásokat a BSZAK részére 
meghatározott eljárási rendben és feltételekkel lehet igénybe venni. 

(3) A Képviselő-testület a jogosultak részére a BSZAK által biztosítandó jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás egyszeri készülékének költségét éves költségvetésében biztosítja. 

 

V. FEJEZET 
 

17. §. 
 

Eljárási szabályok 
 
(1)  A szociális ellátás iránti kérelmet az önkormányzat hivatalánál – Lovas – Paloznak 

Községek Körjegyzősége - lehet előterjeszteni. 
(2)  A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös 

háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. 
(3)  Havi rendszeres jövedelmeket okmányokkal (munkáltatói igazolás, fizetési jegyzék, 

nyugdíjszelvény, postai feladóvevény, stb.) kell igazolni.  



(4)  Egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát kell 
elfogadni. Az ilyen bevételt jövedelemforrásonként és személyenként kell a jogosultnak 
nyilatkozatba foglalni. 

(5)  E rendeletben foglalt szociális ellátások megállapítása során havonta rendszeresen 
mérhető jövedelmek számításánál az irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző 
6 hónap, míg a nem havi rendszeres jövedelmek esetében a figyelembe vehető időszak 
egy év. 

 
 
 
 
 

18. §. 
 

Hatásköri szabályok 
 

A képviselő-testület a Szociális Bizottságra az alábbi hatáskört ruházza át: 
a) az egyszeri 10.000 Ft összeg alatti átmeneti segély megállapítása 
 

 

VI. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

17. §. 
 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben 

szokásos módon gondoskodik. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni 
kell.  

(2)  Egyben hatályát veszti Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli, 
természetbeni ellátásokról és személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásról 
szóló 10/2004 (X.8.) önkormányzati, a 6/2005. (X.16), a 7/2005. (XI.10) és az 5/2007. 
(X.10.) Önkormányzati rendeletek.  

 
 
Lovas, 2011. június 20. 
 
 
                                                                Ferenczy Gáborné             Tóth Gáborné 
               polgármester                            körjegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
Lovas 2011. július 20 
 
                                                                   Tóth Gáborné  
                                                                                 körjegyző 
 



1. számú melléklet 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2011. (VII.20.) önkormányzati rendeletének 

a szociális ellátások helyi szabályozásához. 
 
 
 
 

 

Egy főre jutó havi 
jövedelem összege: 

Havi térítési díjból ellátott 
által fizetendő %-a 

A térítési díjból 
önkormányzati támogatás 

%-a 

                       24.700.-Ft-ig 0 % 100 % 

24.701.-Ft-tól 30.000.-Ft-ig 50 % 50 % 

30.001.-Ft-tól 35.000.-Ft-ig 75 % 25 % 

35.001.-Ft-tól 100 % 0 % 

Egyedülálló étkeztetett esetén 

                       24.700.-Ft-ig 0 % 100 % 

24.701.-Ft-tól 30.000.-Ft-ig 50 % 50 % 

30.001.-Ft-tól 40.000.-Ft-ig 75 % 25 % 

40.001.-Ft-tól 100 % 0 % 

 


