
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 12/2009.(VII.01.), 5/2011.(III.02.), 8/2011.(IV.06.), 18/2011.(VIII.31.) 
rendeletével módosított 4/2009.(II.25.) rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól
Egységes szerkezetben

Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  32.  §  (3)  bekezdésében,  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 16.  § (1) bekezdésében biztosított  jogkörénél 
fogva az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja
1.§

A rendelet  célja,  hogy  a  szociális  biztonság  megteremtése  és  megőrzése  érdekében  az  állam, 
valamint az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások vonatkozásában a Képviselő-
testület  jelen  rendeletében  szabályozza  az  ellátások  megállapításának,  teljesítésének,  valamint 
ellenőrzésének szabályait, illetőleg biztosítsa a megállapított szociális ellátás feltételeit.

A rendelet hatálya
2.§

E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel  rendelkező,  a szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló 1993. évi III.  törvény 
(továbbiakban Sztv.) 3.§-ában meghatározott, valamint hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül 
az Sztv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

II. FEJEZET
A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS RENDSZERE

3.§

(1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését
a) pénzbeli szociális ellátások,
b) természetben nyújtott szociális ellátások,
c) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások biztosításával valósítja meg.

(2) A Képviselő-testület  és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátás  iránti  kérelmet  a  kérelmező  lakóhelye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat 



polgármesteri hivatalában lehet benyújtani.
(3) E  rendeletben  szabályozott  szociális  ellátásokra  való  jogosultság  elbírálásához  a  kérelmező 

kérelmének  benyújtásával  egyidejűleg  köteles  családja  vagyoni  és  jövedelmi  viszonyait 
igazolni.  Amennyiben  a  kérelmező  a  szükséges  igazolásokat  és  nyilatkozatokat  hiánypótlás 
ellenére nem bocsátja meghatározott időpontig rendelkezésre, kérelmét el kell utasítani.

(4) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó időszakot az Sztv. 10. §-ában 
foglaltak szerint kell figyelembe venni.

III. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Időskorúak járadéka
4.§

A jegyző az Sztv.32/B.§-32/E.§-ok alapján állapítja meg az időskorúak járadékát.

Aktív korúak ellátása
5.§

A jegyző  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságot  állapít  meg  a  szociális  törvény  33.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott személyek számára, valamint rendelkezik a rendszeres szociális segély 
vagy a bérpótló juttatás folyósításáról.

5/A. §

A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezetten tartására, különösen
a) a lakóház körüli udvar hulladéktól (papír, műanyag stb.) mentesen tartására,
b) a füves területek rendszeres kaszálására,

c)  az  udvaron  elhelyezett  fa,  építőanyag,  bármely  használaton  kívüli  berendezési  tárgy,  bútor, 
gépkocsi rendezett állapotban tartására,

d) az ingatlan kert részének művelésére, veteményessel való hasznosítására,
e) a kert rendszeres gyommentesítésére,
f) az ingatlan előtti közterület, járda rendszeres gyommentesítésére, télen a síkosság mentesítés 
megvalósítására,
g) az ingatlan előtti árok rendszeres kaszálására, felgyülemlett hordalék eltávolítására.

Rendszeres szociális segély
6.§

(1) A rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  személyek  vonatkozásában  -az  egészségkárosodott 
személyek kivételével- az együttműködésre kijelölt szerv a Pannonhalma Többcélú Kistérségi 
Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény.

(2) A  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személy  a  segély  folyósításának  feltételeként 
együttműködésre köteles a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 
és Szociális Intézménnyel.

(3) A  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személy  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális  Intézménnyel  való  folyamatos  együttműködés 
keretében az általuk megadott időpontban köteles megjelenni.

(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében
a) a  Családsegítő  Szolgálatnál  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságot  megállapító 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést 



segítő programról,
c) teljesíti  a  beilleszkedést segítő programban foglaltakat,  köteles a Pannonhalma Többcélú 

Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménnyel kapcsolatot tartani, 
az általuk előírt időpontban megjelenni,

d) a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.
(5) Az együttműködési  kötelezettség  megszegését  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás 

Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény haladéktalanul jelzi a jogosultságot megállapító 
szervnek.

7.§ 

(1) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodva kiterjed a
a) a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 

Intézménnyel való kapcsolattartásra,
b) az  együttműködő  személy  számára  előírt,  az  egyéni  képességeket  fejlesztő  vagy  az 

életmódot  formáló  foglalkozáson,  tanácsadáson,  illetőleg  munkavégzésre  történő 
felkészülést segítő programban való részvételre,

c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, 
különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

(2) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei:
a) foglalkoztathatóság javítása,  álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség 

fejlesztés,  képzettség  erősítése,  egyéni  tanácsadás-  esetkezelésen  belül  személyes 
megerősítés,  álláskeresési  készségek  erősítése,  képzésbe  eljuttatás,  kommunikációs  és 
konfliktuskezelési  készségek  fejlesztése,  mentálhigiénés  tanácsadás,  szociális  problémák 
kezelése/esetkezelés,

b) szinten-tartás  –  társadalmi  integráció  erősítése:  egészségügyi,szociális,mentális  állapotot 
javító, szociális esetkezelés, családgondozás,

c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj,  rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, 
ápolási  díj,  társadalombiztosítási  tanácsadás,  ügyintézés  segítése,  információnyújtás  az 
ellátásokról és munkaerő-piaci kapcsolódásokról

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy számára felróható okból:
a) az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságot  megállapító  határozatban  meghatározott 

határidőn  belül  nem  jelenik  meg  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézményénél,

b) a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézménye által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja,

c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,
d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre,
e) a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges nyilatkozatban 

valótlan adatokat közöl.

Lakásfenntartási támogatás
8.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete pénzbeli ellátás formájában az alábbi lakásfenntartási
támogatásokat nyújtja:
a) normatív lakásfenntartási támogatást
b) helyi lakásfenntartási támogatást önálló formában.

(2) Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv.38-39. §-ok rendelkezései 
szerint.



Helyi lakásfenntartási támogatás

9.§

(1) Az Sztv. 38. § (9). és (10). bekezdésében foglaltak figyelembe vételével helyi lakásfenntartási 
támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) a kizárólag egymással közös háztartásban élő 65. életévüket betöltött személyek esetén 260%-át
b) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén 260%-át,
c) tartósan és súlyos beteget gondozó személy esetén 260%-át,
d) teljesen egyedül élő személy esetén 260%-át, 

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona
Az egy  fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás 1 hónapra jutó összege 2.500,- Ft.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente 2 alkalommal nyújtható be. Minden év 
áprilisától októberig, illetve októbertől a következő év áprilisáig.

(4) A helyi  lakásfenntartási  támogatás  megállapításánál  az  önkormányzat  az  alábbi  költségeket 
veszi  figyelembe:lakbér,  albérleti  díj,  lakáscélú  pénzintézeti  kölcsön  törlesztőrészlete, 
távhőszolgáltatás díja, közös költség, csatornahasználat díja, szemétszállítás díja, villanyáram 
díja, vízdíj, gázfogyasztás díja, valamint a tüzelőanyag költsége. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában kell biztosítani.

Ápolási díj

10.§

(1) A jegyző ápolási díjat állapít meg az Sztv. 40-43/A.§-ai szerint.
(2) A képviselő-testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg az Sztv.43/B.§ (1) bekezdése 

szerint annak a nagykorú hozzátartozónak akinek egy főre számított havi családi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 
annak 150 %-át.

(3) A  kérelmezőnek  a  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  csatolnia  kell  az  Sztv.  43.§  (1) 
bekezdésében foglaltakat.

(4) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv. 42.§ (1) bekezdésében – d) pont kivételével – 
foglalt esetekben; illetőleg az Sztv. 42.§ (2) bekezdésében felsorolt okok miatt az ápolási díj 
folyósítását meg kell szüntetni.

(5) Az Sztv.43/B. § (3) bekezdése alapján a szociális ügyintéző ellenőrzi az ápolási kötelezettségek 
teljesítését és a feltételek fennállását.

(6) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
(7) A méltányosságból  megállapított  ápolási  díj  összege  a  központi  költségvetési  törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a.



Átmeneti segély

11.§

(1) Az  önkormányzat  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt 
nyújt, ha a kérelmező egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 
a) családban élők esetében 100 %-át
b) gyermekét egyedül nevelő szülő vagy tartós és súlyos beteget gondozó személy esetében 150 
%-át
c)egyedül élő személy esetében 150 %-át.

(2) Az átmeneti  segély összege a  segélyezett  összes  körülményeinek mérlegelése függvényében 
3000,-Ft-tól  10.000,-Ft-ig  terjed.  Egy  naptári  évben  ugyanaz  a  személy  legfeljebb  két 
alkalommal részesíthető átmeneti segélyben.

(3) Az  átmeneti  segély  természetben  is  nyújtható.  Ennek  lehetséges  formái élelmiszercsomag 
vásárlása a  Pannonhalma Többcélú Kistérségi  Társulás Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális 
Intézmény  közreműködésével,  élelmiszervásárlási  utalvány  nyújtása,  tüzelőanyag  vásárlása, 
közüzemi számlák átvállalása, vagy a segély egyéb meghatározott célra történő átutalása ide 
értve a személyes gondoskodást körébe tartozó ellátás térítési díját is.

12.§

(1) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtható, ha a kérelmező baleset, 
haláleset,  betegség,  elemi  kár  vagy  más  előre  nem  látható  ok  miatt  kerül  rendkívüli 
élethelyzetbe,  és  az  összeg  a  gyógykezeléshez,  mindennapi  életvitelhez  szükséges  eszköz 
beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges (vis maior helyzet).

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 120.000.-Ft, visszafizetésének 
időtartama legfeljebb 24 hónap lehet.

(3) A  kölcsön  megállapításáról,  a  visszafizetés  időtartamáról,  módjáról  határozatban  kell 
rendelkezni; amelyben fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.

(4) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal támogatási szerződést kell kötni. A visszafizetés 
biztosítására a kérelmező ingatlanára jelzálogjogot kell bejegyeztetni.

(5) Az  átmeneti  segély  ezen  formája  kapcsán  a  képviselő-testület  a  11.  §  (1)  bekezdésben 
szabályozott jövedelmi határoktól eltérhet.

(6) A kamatmentes  kölcsönnel  kapcsolatos  kérelmek  elbírálása  a  képviselő-testület  hatáskörébe 
tartozik.

Temetési segély

13.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt állapíthat meg az Szt. 46.§ (1) bekezdése 
szerint  azon pannonhalmi lakóhellyel rendelkező eltemettető személynek, akinek az egy főre 
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének  300  %-át.  A  temetési  segély  összege  ebben  az  esetben  a  helyben  szokásos 
legolcsóbb temetés költségének 15 %-a . A helyben szokásos legolcsóbb temetés 200.000. Ft.

(2) Az  önkormányzat  képviselő-testülete  temetési  segélyt  állapíthat  meg  az  Sztv  46.§  (1) 
bekezdése szerint azon pannonhalmi lakóhellyel rendelkező eltemettető személynek is, akinek 
az  egy  főre  számított  havi  családi  jövedelme  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 300%-át meghaladja de 350 %-át nem éri el. A temetési segély összege ebben az 



esetben  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés  költségének  10%-a.  A  helyben  szokásos 
legolcsóbb temetés 200.000. Ft.    

(3) A temetési segélyt a temetés napját követő három hónapon belül lehet kérelmezni a rendelet 
függeléke szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a temetésről gondoskodó 
személy nevére kiállított számlákat.

Születési támogatás
14.§

(1) Születési  támogatásra  jogosultak  a  Pannonhalma  városban  lakóhellyel  rendelkező  szülők 
gyermekük születése, örökbe fogadása esetén.

(2) A támogatás nyújtása természetben történik 10.000, -Ft értékű gyermekruházati kereskedelmi 
üzletben felhasználható ajándékutalvány formájában.

(3) A  támogatás  megállapítható  a  gyermek  születését,  örökbe  fogadását  követő  3  hónapon 
benyújtott kérelem alapján, amelyet a rendelet függeléke tartalma.

(4) A  születési  támogatás  megállapítását  a  képviselő-testület  által  átruházott  hatáskörben  a 
polgármester végzi.

IV. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Közgyógyellátás
15.§

(1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg az Sztv. 50. § (1)-(3) bekezdésekben 
foglalt esetekben.

(2) Az Sztv. 50. § (3) bekezdése vonatkozásában szociálisan rászorult az a személy:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élők esetében annak 200 %-át és
b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 20 %-át.

Helyi szociálpolitikai kerekasztal 
16.§

(1) Az  önkormányzat  a  szolgáltatás  tervezési  koncepcióban  meghatározott  feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából szociálpolitikai kerekasztalt 
hoz létre.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
- a város polgármestere
- az önkormányzat jegyzője
- az önkormányzat szociális bizottságának elnöke és elnökhelyettese
-  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola,  Óvoda és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője
- a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
- a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény 



vezetője
- a győri rendőrkapitányság pannonhalmi rendőrőrsének parancsnoka
- a városban háziorvosi és gyermekorvosi tevékenységet ellátó orvosok
- a kisebbségi önkormányzat elnöke
- a védőnők

(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 14. §-ban foglaltakat a 2009. január 1. napját követően született gyermekek tekintetében is 

alkalmazni kell.
(3) Jelen  rendelet  kihirdetésével  egyidejűleg  hatályát  vesztik  az  alábbi  rendeletek: 

18/2006(IX.26.),9/2007((VI.27), 16/2007(XII.18.), 8/2008.(VI.30.)

A testületi ülés napja: 2011. augusztus 30.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester    jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 23.

Kovács Szabolcs
   jegyző 
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