
JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
9/2003. (IX.09.)4 rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról  
 

 
Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§-a (1) bekezdésében, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés, a 26.§, továbbá a 32.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

 
I. FEJEZET 

 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet hatálya 

 
1. §(1)  12 

 
(1)4 A rendelet személyi hatályát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. tv. határozza meg. 
 
(2)12 A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

 
(3)4 

 
 

Feladat és hatáskör   
 

2. §(11)  12 

 
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásra való 
jogosultságról való döntés hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 
 
 

Eljárási rendelkezések 
 

3. § 
 
 
(1) A szociális ellátások megszüntetéséről, módosításáról, a jogtalanul felvett összeg megtérítéséről, 
méltányosságból történő csökkentéséről, részletfizetés engedélyezéséről, illetve elengedéséről, az 
ellátás iránti kérelmet első fokon elbírálni jogosult dönt, határozatban. 
 
(2) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igénylő nagykorú személy, a 
törvényes képviselő terjesztheti elő, - illetve bárki, aki tudomást szerzett a rászorult személyről. 
Utóbbi esetben az eljárás hivatalból történő megindítása iránt kell intézkedni, amennyiben a 
rászoruló is hozzájárul. 



(3) A szociális ellátások iránti kérelmet - az eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében - 
elsősorban a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalhoz. 
 
(4)11 
 
(5)1  
 
(6) A körülmények tisztázása során az igénylő a Polgármesteri Hivatallal köteles együttműködni. 
Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a rendelkezésre álló adatok alapján 
kell dönteni. 
 
(7) Ha az I. fokon eljárni jogosult a szociális ellátás megtérítését rendeli el, a határozatban havi 
részletekben történő megtérítést is meg lehet állapítani a kötelezett kérelmére, olyan összegű havi 
részletekkel, hogy 
 

a.) a havi részletek megfizetése a kötelezett és családja létfenntartását ne veszélyeztesse,  
b.) de a megtérítés ne aránytalanul hosszú idő múlva vezessen eredményre.  

 
(8) Ha az I. fokon eljárni jogosult a szociális ellátás megtérítésére részletfizetést engedélyezett, két 
havi részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztását követően a megtérítés egy összegben 
esedékessé válik1.   
 
(9) A megtérítés összegét az alábbi méltánylást érdemlő esetekben –a fél kérelmére- lehet 
csökkenteni illetve elengedni:  

- hosszantartó súlyos betegség, 
- elemi kár,   
- a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50%-át nem éri el. 
 
(10)  A kérelmező szociális helyzetéről, körülményeiről környezettanulmány készíthető. 
Nem szükséges környezettanulmányt készíteni, ha egyéb eljárás során /egy éven belül/ keletkezett 
iratokból a kérelmező körülményei ismertek és azokban lényeges körülmény nem következett be. 
 
(11) Környezettanulmány a szociális ellátást igénylő és családtagjainak természetes 
személyazonosító adataira, a család szociális és vagyoni helyzetére –foglalkozás, munkahely, 
lakáskörülmények, egészségi állapot-  vonatkozó, az igénylő lakásán felvett adatok. 
 

 
Az ellátás folyósításának időpontja, módja 

 
4. § 

 
(1) A megállapított támogatás folyósításáról elsősorban házipénztár útján kell gondoskodni a 
jogerős határozatban  megállapított időpont szerint. 

 
 

Az ellátások ellenőrzésének szabályai 
 

5. §11 

II. FEJEZET 



 
 

A szociális ellátások formái 
 

6. §12 

 

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletében meghatározott 
feltételek alapján települési támogatást nyújt az arra rászoruló személyek részére. 
 
(2) A rendszeresen nyújtható települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. sz. mellékletében 
foglalt kérelem nyomtatványon, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 2. sz. 
mellékletben foglalt kérelem nyomtatványon kell benyújtani. 

 
 
 

Időskorúak járadéka 
 

7. §(10)  (11) 

 
 
 
 

Rendkívüli Települési Támogatás 
 

7/A. §(12) 

 
(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendkívüli települési támogatást nyújt az 1993. évi III. 
törvény 45. § (3) bekezdésében meghatározott személyi kör részére. Rendkívüli élethelyzetbe kerül 
különösen, akinek elemi kár következtében ingatlana lakhatatlanná válik, személyes használati 
tárgyai megsemmisülnek vagy sürgős életmentő kórházi kezelés, műtét válik szükségessé, vagy 
bűncselekmény áldozatává vált és ennek következtében napi létfenntartásáról nem tud gondoskodni. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyi kör esetében a jövedelmi viszonyok vizsgálata 
nélkül egyszeri alkalommal adható támogatás mértéke nem lehet legkevesebb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál, de nem haladhatja meg annak összegét.(2850-28500) 
 
(3) Rendkívüli települési támogatás nyújtható továbbá az 1993. évi III. törvény 45. § (3)-(4) 
bekezdésében meghatározott személyi kör részére is, ha családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 200 %-át. 

 

 

 

Rendszeresen nyújtható települési támogatás 

 



8. §(10) 12 

 
 
(1)12 Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít 
gyógyszerköltségei kiadásához annak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező személynek, 
akinek: 
 
a)12 családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át, 
 
b)12 egyedül élő esetén a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át, és 
 
c) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
20 %-ával megegyezik, vagy azt meghaladja és 
  
d) érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.  
 
(2) A kérelemhez csatolni kell: 
 
a)  a havi rendszeres gyógyszer költségéről szóló háziorvosi igazolást a 3. sz. melléklet szerint, 
b) a családban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és a 
c) Járási Hivatal határozatát arra vonatkozóan, hogy normatív, vagy alanyi jogon nem jogosult 
közgyógyellátásra. 
 
(3) Az ellátás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy éves időtartamra állapítható meg.  
 
(4) Az ellátás mértéke havonta 6000.-Ft pénzbeli támogatás. 
 
(5)12 

 
(6)12 
 
(7)12 

 
 

8/A. §(10) 12 

 
 

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata rendszeresen nyújtható települési támogatást biztosít a 
lakásfenntartás költségeihez annak a Jakabszálláson állandó lakóhellyel rendelkező személynek, 
akinek háztartásában: 
 
a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, 
b) egy személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át. 
 
(2) A települési támogatás november 1. napjától április 30. napjáig (6 hónapon keresztül) nyújtható, 
melynek összege háztartásonként 3000.-Ft/hó összegű pénzbeli támogatás. 
 



(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, de legkorábban november 1. napjától 
állapítható meg. A kérelem benyújtására szeptember 1. napjától április 30. napjáig van lehetőség.” 
 
(4) A lakásfenntartás költségeihez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 
8/B. §12 

 
 

 
Ápolási díj 

 
9.§8 

 

Pénzbeli és természetbeni támogatások 
 

Átmeneti segély 
 

10.§(11) 

 
 

Temetési segély 
 

11.§(11) 

 
 

Rendkívüli szociális segély 
 

12.§(11) 

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
13. §(11) 

 
13/A.§(3) 

 
13/B.§(11) 

 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 



 
Köztemetés 

 
14.§4 

 
 
 

Közgyógyellátás 
 

15.§12 

 
 
 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

16.§4 

 
 
 

III. FEJEZET 
 

17.§ 
 

(1) Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt 
az alábbi személyek részvételével hozza létre: 
 
 

- Jakabszállás Községi Önkormányzat Polgármestere, 
- Jakabszállás Községi Önkormányzat Jegyzője, 
- Jakabszállás Községi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke, 
- Jakabszállási Plébánia által delegált személy, 
- Református Egyház Lelkészi Hivatala által delegált személy, 
- Egészségügyi és Szociális Intézmény Vezetője. 

 
(2) A Kerekasztal működtetéséért felelős a Jegyző. 
 

 

  



V. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

18.§ 
 
(1) Az Önkormányzat rendeletében nem szabályozott kérdésekben a Szoc. Tv. és a végrehajtására 
kiadott  Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

 
19.§ 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, közzétételéről a Jegyző gondoskodik, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1997. (V.9.) kt. számú rendelet és 
az azt módosító 1/1998. (II. 4.) sz. kt., a 9/1999. (IX. 16.) sz. kt, az 5/2000. (VI. 28.) sz. kt rendelet.  
 
 
 
Jakabszállás, 2003. augusztus 25. 
 
  

Szabó Mihály        Hegedűs Gáborné 
 polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módosító rendeletek:  

 

1. 14/2003. (XII.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2003. december 16. 
2. 4/2004. (III.2) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. március 2. 
3. 9/2004.(VI.16.) sz. kt. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2004. június 16. 
4. 14/2005. rendelettel módosított szöveg, hatályos 2005. november 22. 
5. 8/2006.(V.10.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006.május 10. 
6. 11/2006. (VII.18.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2006. július 1. 
7. 16/2006. (XII.12) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. január 01-től. 
8. 10/2007. (V.1.) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2007. május 1. 
9. 9/2007 (V.8) rendelettel módosított szöveg, hatályos 2009.V.8-tól.  
10. 13/2011 (IX.13) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2011-09-13-tól 
11. 11/2013. (IX.9.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2014. január 1-től 
12. 3/2015. (III.12.) rendelettel módosított szöveg: hatályos 2015. március 13-től  



1. számú melléklet a 9/2003. (IX.9.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem 
Települési támogatás megállapítására 

- lakhatási kiadásokhoz* 
- gyógyszerkiadásokhoz * 

 
Kérelmező személyi adatai: 
Neve:......................................................................................................................................................................... 

Születési neve: ......................................................................................................................................................... 

Anyja neve: .............................................................................................................................................................. 

Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................ 

Lakóhelye:………….. irányítószám ...........................................................................................................település 

...............................................................................utca/út/tér ................. házszám  

Tartózkodási hely: ……..irányítószám ...................................................................................................... település 
..................................................................................utca/út/tér .............. házszám  
 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: -- 

Állampolgársága: ............................................................................................................................................  
Telefonszám (nem kötelező megadni): ...........................................................................................................  
E-mail cím (nem kötelező megadni) …….………………………………………………………………….  
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
   szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
   bevándorolt/letelepedett, vagy 
  menekült/oltalmazott/hontalan 
  
 

Kérelmező háztartásban élők személyi adatai: 
 

Sor 
sz. 

Név 
és 

(születési név) 

Születési hely 
és 

idő 
Anyja neve TAJ 

szám 
állampolgár- 

sága 
Hozzátartozói 

minőség 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 



 Jövedelmi adatok: 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek  havi nettó jövedelme, forintban: 
 

A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

          

        

2.Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

        

3.Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások         

4.Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

        

5.Önkormányzat, járási hivatal  
és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

        

6.Egyéb jövedelem         

7.Összes jövedelem         

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
*a megfelelő aláhúzandó. 

 
Dátum: ..................................................................................... 

 
 

.......................................................................... 
kérelmező aláírása 

 .......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

.......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

.......................................................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 
 
 
 
  



2. számú melléklet a 9/2003. (IX.09.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem 
rendkívüli települési támogatás megállapítására 

 
Alulírott (kérelmező neve:)  _______________________________________________  
lakcíme: _____________________________________________________________ ,  
tartózkodási helye:  ____________________________________________________ szám alatti lakos,  

kérem, hogy az önkormányzat rendkívüli települési támogatást állapítson meg részemre. 
 
A kérelmező állampolgársága:______________, nem magyar állampolgárság esetén idegenrendészeti státusza:  
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,  EU kék kártyával rendelkező,  bevándorolt/letelepedett,  menekült/oltalmazott/hontalan. 

 
I.  Kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmei: 

 házastárs, élettárs;  
 a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, 
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek;     

 továbbá korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is fennállt;  

Sor 
sz. 

Név 
és 

(születési név) 

Születési hely 
és 

idő 
Anyja neve TAJ 

szám állampolgársága 
Rokoni 
kapcsol

at 

Havi jövedelem 
(munkabér, 

nyugdíj, családi 
pótlék, 

árvaellátás,gyer-
mek tartásdíj) 

1      
kérel

mező 
 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Összes jövedelem:  

Egy főre jutó jövedelem Ft/fő:  

 
  



II. Rendkívüli élethelyzet, melyre tekintettel a támogatást kéri:   
 

 betegség  gyógyszer*  gyermeknevelés  elemi kár elhárítás 

 haláleset  élelmiszer  bűncselekmény áldozata  iskoláztatás 

   egyéb    

 

Indokolás: __________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1993. évi III. tv-ben előírtaknak, valamint az 
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. 
Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 18.§-a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört 
gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az 
igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények kezelhetik. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
*Mellékelni kell a gyógyszer felírást igazoló, 30 napnál nem régebbi recepte(ke)t.  Ebben az esetben a 
kérelmező hozzájárul, hogy a gyógyszerek kiváltásáról az önkormányzat intézkedik és tudomásul 
veszi, hogy a gyógyszer kiváltása -a sürgősségi gyógyszerek kivételével- 3 munkanapon belül történik 
meg. 
A kérelmező kijelenti, hogy: A kérelmemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok! 
 
 
Jakabszállás,   _____________________________  
 
 
 __________________________ 
           kérelmező aláírása 
                     
   
Kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a kérelemben felsorolt, vele együtt élő családtagjára vonatkozóan: 

- havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemét kell 
igazolni, (pl.: melléklet szerinti munkáltatói igazolás, álláskeresési ellátásról igazolás, nyugdíj összegéről, 
árvaellátásról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás + utolsó havi szelvény, 
családtámogatási ellátásokat hivatalunk ellenőrzi TAJ szám alapján az elektronikus rendszerben. 

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi munkavégzésből származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát,  

amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy ellátásban nem részesül. 
  



3. számú melléklet a 9/2003. (IX.09.) önkormányzati rendelethez 
 
 
………………………………………………………… 
                        háziorvos neve 
 
………………………………………………………… 
                 háziorvosi rendelő címe 
 
 

 
HÁZIORVOSI IGAZOLÁS 

RENDSZERES GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL 
 
 

A kérelmező személyi adatai 

Neve: 
 

 

Születési neve: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Születési hely, év, hó, nap: 
 

 

Lakóhely: 
 

 

Tartózkodási hely: 
 

 

Társadalombiztosítási azonosító jel: 
 

 

Kérelmező által fizetendő, 
társadalombiztosítás által támogatott 
havi rendszeres gyógyszerköltség: 

 
.................………- Ft, 
azaz 
…….………………………...........….............. forint 

 
 
Jakabszállás, ………… év …………………….. hó ……..nap. 
 
 

P.h. 
 ………..........…………………………. 
 Háziorvos aláírása  
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