
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 

45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján,   

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjában, 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,   

Berente Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2016. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el:  

I. Fejezet Altalános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendeletben meghatározott szociális ellátásokra való jogosultság a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-

(3) bekezdésben meghatározott, berentei lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.  

(2) A 9-17. §-ban, és a 29-31. §-ban meghatározott szociális ellátások tekintetében az (1) 

bekezdéstől eltérően a szociális ellátásra jogosultság további feltétele, hogy az ellátást igénylő, 

valamint azon családtagja, aki után az ellátást igényli életvitelszerűen Berentén éljen. A 10-11-

13. §-ban meghatározott támogatások esetében egy háztartásba tartozó ugyanazon személyek 

csak egy ingatlan esetében jogosultak települési támogatásra.   

Értelmező rendelkezések 

2. § (1) A rendelet alkalmazásában: életvitelszerű Berentén élésnek minősül, ha a berentei lakás 

a magánszemély otthona, máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen 

használ.  

(2) Nem tekinthető életvitelszerű ott lakásnak, ha a magánszemély csupán ritkán, 

alkalomszerűen, az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant, kivéve, ha a 

magánszemély   

a) a lakóingatlan fekvésének helyétől eltérő településen dolgozik vagy tanul hétköznaponként, 

de hétvégén (hivatalos elfoglaltságai leteltével) lakásába visszatér,  

b) vagy családtagja – más településen - nappali tagozaton középfokú vagy felsőfokú 

tanulmányokat folytat és a tanulmányi kötelezettségeken kívüli időszakban életvitelszerűen 

szüleivel Berentén él,  

c) családfenntartóként lakóhelyétől eltérő településen dolgozik, s rendszeresen visszatér 

Berentén élő családtagjaihoz.  

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az oktatási intézmény vagy a munkáltató által kiállított, 90 

napnál nem régebbi okirattal kell igazolni. 



 

Eljárási szabályok 

3. § (1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre vagy hivatalból.  

Az ellátások megállapítására irányuló kérelmet a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (a 

továbbiakban: Hivatal) –kivéve a 19. §, 23- 27.§ 29.§ szerinti ellátásokat- lehet előterjeszteni.  

A kérelmet írásban, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez 

mellékelni kell:  

a) az egyes támogatásokhoz –amelyet e rendelet jövedelemhez köt- jövedelem nyilatkozatot – 

kivéve a 16. § szerinti támogatás -, az abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő 

igazolásokkal,  

b) az egyes támogatásokhoz - amelyet a rendelet vagyonhoz köt- vagyonnyilatkozatot,  

c) az egyes támogatásokhoz a rendeletben előírt dokumentumokat.  

 

(2) Amennyiben a kérelem hiányos, az előírt mellékleteket a kérelmező a Hivatal 

felszólítására 8 napon belül pótolhatja.  

  

(3) A rendeletben szabályozott ellátások esetében a jövedelem számításának és 

igazolásának módjára az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.  

  

(4) A rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó döntés előkészítése során a 10. §, 11. 

§ szerinti ellátások tekintetében, -ha az önálló háztartás fennállásának vizsgálata szükséges- 

valamint 21. § szerinti ellátás tekintetében, a döntést előkészítő szervnek a kérelemben 

megjelölt lakcímen környezettanulmányt kell készíteni.  

A környezettanulmány az elkészítésétől számított egy évig érvényes.”  

(5) Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat 

vitatja, akkor az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.  

 

(6) A rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó döntés előkészítése során a 10. §, és 

11. § szerinti ellátások tekintetében a támogatás megállapításának, és folyósításának feltétele, 

hogy a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakóház 

udvarának, kertjének tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, higiénikus állapotának 

biztosításáról folyamatosan gondoskodjon. 

4. § (1) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.  

Az ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság 

időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új 

jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

(2) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

(3) A rendeletben megállapított ellátások folyósítása 

a) a kérelmező lakcímére utalással, 

b) a kérelmező bankszámlájára történő utalással, 

c) az érintett szolgáltató számlájára utalással, bérbeadó számlájára utalással, kölcsönt nyújtó 

számlájára utalással, vagy 

d) házipénztárból történhet. 



A folyósítás módjáról a támogatás megállapítását elrendelő határozatban rendelkezni kell. 

(4) A havi rendszerességgel megállapított szociális ellátásokat minden hónap 5. napjáig kell 

folyósítani. Az eseti ellátások folyósítása hó közben történő kifizetéssel is történhet. 

(5) A rendelet alapján megállapított támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű 

igénybevétele esetén az Szt. 17. § rendelkezései az irányadók. 

(6) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet, 

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Hatásköri szabályok 

5. § (l) A Képviselő-testület az alábbi szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 

hatásköröket ruházza át a Polgármesterre: 

a) temetési támogatás, 

b) köztemetés, 

c) bérlet támogatás 

d) óvodai, iskolai étkeztetés 

e) tanulmányi és tanszer támogatás megállapítása. 

(2) A Képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 

Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra:  

Rendkívüli települési támogatás 

a) Lakhatási támogatás 

b) Lakhatási támogatást kiegészítő támogatás 

c) Időskorúak támogatása 

d) Egyéb természetbeni támogatás 

(3) Az Szt. 94/A. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján a Szent Borbála Idősek Otthona 

intézményvezetője dönt az alábbi szociális ellátások iránti kérelemről: 

a) szociális étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) szakosított ellátás. 

II. Fejezet 

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások 

Az ellátások formái 

6.§ Szociális rászorultság esetén a jogosult részére a rendeletben foglalt feltételek szerint: 

a)települési támogatás 

aa) rendkívüli települési támogatás,  

ab) temetési támogatás, 

ac) lakhatási támogatás, 

b)az Szt. 26. §-a szerinti támogatások 

ba) lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatás, 



bb) bérlettámogatás, 

bc) lakossági beruházás támogatása,  

bd) időskorúak támogatása,  

be) egyéb természetbeni támogatás nyújtható. 

 

Rendkívüli települési támogatás 

7. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére a rendeletben meghatározottak szerint. 

(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg: 

a) betegség esetén, 

b) elemi kár bekövetkezése esetén, 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása miatt, 

d) gyermek fogadásának előkészítése, bölcsődei, óvodai elhelyezése miatt, 

e) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósításáig, ellátásnélküliség miatt, 

f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. 

8. § (l) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

tizenháromszorosát nem haladja meg. 

(2) A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel egy összegben, illetve maximum egy 

évig havi rendszerességgel adható.  

(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legalább 2.000.-Ft, legfeljebb 

100.000.-Ft. A támogatás természetben is nyújtható. 

(4) A hatáskört gyakorló Képviselő-testületi szerv az e §-ban rögzített feltételektől 

rendkívül indokolt esetben eltérhet. 

Rendkívüli, indokolt eset különösen 

a) a családot ért elemi kár bekövetkezése, 

b) 15 napot meghaladó tartós betegség, baleset vagy orvosi kezelés, 

c) családi tragédia bekövetkezése. 

(5) A (4) bekezdésben és a 7. § (2) bekezdésben meghatározott élethelyzeteket, annak 

jellegének megfelelő dokumentummal kell igazolni. 

(6) A hatáskört gyakorló Képviselő-testületi szerv döntése alapján a rendkívüli települési 

támogatásban részesülő személy kötelezhető a pénzbeli juttatás felhasználásáról történő 

elszámolásra, melynek alapja számla, nyugta lehet. 

Temetési támogatás 

9. § (1) Az önkormányzat temetési támogatást állapít meg annak a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozónak, aki 

az elhunyt személy eltemettetésének költségeit viselte, amennyiben a családjában az egy főre 



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

tizenháromszorosát.  

 

(2) Kérelemhez csatolni kell a kérelmező hozzátartozói minőségét igazoló nyilatkozatot, a 

kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. 

 

(3) A temetési támogatás összege 100.000.- Ft. 

(4) A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló 

határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező 

részére vissza kell adni. 

(5) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a települési temetési támogatás a 

temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell 

jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni. 

(6) Nem állapítható meg a támogatás, ha a temetési számla keltétől 3 hónap eltelt. 

Lakhatási támogatás 

10.§ (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló önálló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, különösen a:  

a) villanyáram, 

b) vízhasználat, 

c) csatorna használat, 

d) a gázfogyasztás díjához, 

e) a kábeltévé szolgáltatás díjához, 

f) az internet szolgáltatás díjához 

g) lakásbérleti díjhoz, 

h) a tüzelőanyag költségeihez 

i) vagy az önkormányzati lakáscélú kölcsönök törlesztéséhez 

nyújtott támogatás. 

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi  jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  tizenháromszorosát. 

(3) A lakhatási támogatás összege 28.500.-Ft/hó. A támogatás pénzben és természetben is 

nyújtható. A támogatás megállapítása adott gazdasági év tekintetében, a tárgyév december 31. 

napjáig történik, függetlenül a kérelem benyújtásának időpontjától.  

 (4) A lakhatási támogatás ugyanazon önálló háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül az abban élő személyek számától.  

(5) A lakhatási támogatás csak olyan önálló háztartásban lakó kérelmezőnek nyújtható, akivel azonos 

helyrajzi számon más lakhatási támogatást igénylő kérelmező nem lakik. 

 

(6) A lakhatási támogatás szempontjából önálló háztartásnak minősül, az önálló bejárattal, minimum 1 

db 12 m2 feletti szobával, különálló konyhával, valamint legalább egy önálló közületi mérővel 

rendelkező lakrész.  

 



(7) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően azonos helyrajzi számon, lakhatási támogatásra jogosult  

a rendeletben szabályozott egyéb feltételek fennállása esetén a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő, önálló háztartásban élő 60. életévét betöltött személy is. A jogosultság fenn 

állásának tényét a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Környezettanulmány felvételével igazolja. 

(8) A kérelemhez csatolni kell a lakás fenntartásával kapcsolatos, a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban felmerülő az (1) bekezdésben felsorolt kiadásokat igazoló számlákat. 

 

Lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatás 

 

11. § (1) Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 10. §-ban megállapított feltételek 

fennállása esetén az Szt. 26. §-a alapján lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati 

támogatást nyújt.  

(2) Lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatásra jogosult az a személy, aki 

a 10. § alapján lakhatási támogatásra jogosult.  

(3) A kiegészítő támogatás összege 21.500.-Ft/hó. A támogatás pénzben és természetben is 

nyújtható. A támogatás folyósítása a tárgyév december 31. napjáig történik, függetlenül a 

kérelem benyújtásának időpontjától. 

(4) A lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatás a lakhatási támogatással 

együtt kérelmezhető. 

Bérlet támogatás 

12. § (1) Az Önkormányzat más településen munkát vállaló személyeknek bérlettámogatást 

nyújt.  

(2) Bérlettámogatásra az az aktívkorú munkahellyel rendelkező személy jogosult, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének tizenháromszorosát.  

(3) Bérlet támogatás mértéke a helyközi  autóbusz járatok havi bérlet díja, maximum a 25 

km –es teljes árú bérlet díja.    

A támogatás folyósításának időtartama 1 év.  

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező munkáltatójának igazolását arról, hogy a 

munkába járás költségéhez nem járul hozzá.  

(5) A bérlet megvásárlásáról szóló számlát és a bérletszelvényt a jogosult köteles a 

tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig havonta bemutatni a Hivatalban, ellenőrzés céljából.  

Lakossági beruházás támogatása 

13. § (1) A Képviselő-testület legfeljebb bruttó 1.000.000.-Ft –ig visszatérítendő támogatásban 

részesítheti a berentei ingatlantulajdonnal és berentei lakóhellyel rendelkező állampolgárokat 

lakáscélú épületük négyzetméterének bővítési, korszerűsítési munkáihoz, valamint lakáscélú 

épületük megújuló energiaforrásokkal történő fejlesztési munkáihoz, 10 évenként egy 

alkalommal.  

(2) A támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenháromszorosát.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel alkalmazásától a Képviselő-testület egyedi mérlegelés 

alapján eltérhet, amennyiben a kérelmező a korábban igénybevett önkormányzati támogatását 



teljes mértékben visszafizette, illetve azt az új támogatás igénybevételéig visszafizeti.  

 

(4) Amennyiben a beruházási támogatásra benyújtott kérelmek összege meghaladja az éves 

költségvetésben erre a célra elkülönített összeg nagyságát, a kérelmeket a következő évben kell 

figyelembe venni, a Hivatalba érkezésük szerint.  

  

14. § (1) A lakossági beruházási támogatás odaítélésének feltételei:  

a) a támogatást kérő ingatlan tulajdonosa(i) a felújítási munkákról költségvetést kötelesek 

becsatolni,  

b) a támogatást kérő tulajdonjogát a Hivatal a TAKARNET rendszeren keresztül köteles 

ellenőrizni,  

c) az ingatlan tulajdonosa(i) hozzájárulnak a támogatásnak megfelelő összegű jelzálogjog 

bejegyzéséhez az Önkormányzat javára, a támogatás visszafizetésének időtartamára,  

d) a visszatérítendő támogatás további fedezetéül a Polgármester szerződést köt a támogatottal, 

melyben a támogatás visszafizetésének biztosítékaként – a jogszabályi előírások keretein 

belül – egyéb feltételeket (kezes biztosítása, engedményező nyilatkozat a törlesztés 

fedezetének megteremtésére) ír elő.  

 

(2) A Polgármester köteles a három hónapon túli hátralékosokkal szemben szükséges 

behajtási intézkedéseket megtenni.  

  

(3) A támogatást legfeljebb 120 hónap alatt kell visszafizetni, havi egyenlő 8.350.-Ft/hó 

törlesztő részletekben, valamint egy utolsó törlesztő részletben, az Önkormányzat számlájára 

történő átutalással vagy postai készpénz átutalási megbízással.  

  

(4) A kérelmek tárgyévben egy alkalommal július 31. napjáig nyújtható be. A határidőn túl 

benyújtott kérelemre támogatás nem nyújtható.  

  

(5) A támogatás felhasználását a Hivatal köteles - a támogatás folyósítását követő év június 

30-ig – ellenőrizni, megállapításait jegyzőkönyvben rögzíteni, és arról a Képviselő-testületet a 

Polgármester útján tájékoztatni.  

 

Időskorúak támogatása 

15.§ (1) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 60. életévét betöltött időskorú személy 

részére, minden naptári évben egy alkalommal az ”Idősek Napja” alkalmából 5.000.-Ft 

támogatást biztosít.  

  

(2) Az időskorúak támogatására a 60. életévet betöltött időskorú személy korára tekintettel, 

kérelem és jövedelemvizsgálat nélkül jogosult.  

 

Egyéb természetbeni támogatás 

16.§ (1) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egészségmegőrzés és egyéb 

természetbeni támogatást nyújthat.  

  



(2) Az egyéb természetbeni támogatás formája: uszoda belépő, babaúszás belépő.  

  

(3) A támogatásra jogosult az a személy kérelem, jövedelemvizsgálat és korára való tekintet 

nélkül, aki a Kazincbarcika –Berente fedett uszodában kiállított Berente Község 

Önkormányzata nevére szóló számlával rendelkezik, vagy az uszodában a szükséges 

regisztrációnak eleget téve jelenléte igazolt, melyről összesített számla készül. A számla 

összegét az önkormányzat utólag annak benyújtását követően fizeti meg a támogatott, 

szerződött szolgáltató részére.   

  

Települési Karácsony ünnepi támogatás 

17. § (1) A Képviselő-testület azon háztartások számára, melyek részéről benyújtásra kerültek 

a 10.§ és 11.§.-ban meghatározott támogatások iránti kérelmek. Azon háztartások számára 

évente egy alkalommal, a karácsonyi ünnepek alkalmából, részükre egyszeri támogatás 

állapítható meg élelmiszervásárlási utalvány vagy készpénz formájában.  

 

III. fejezet 

Az Szt.-ben előírt természetbeni támogatás 

Köztemetés 

18.§ (1) A Berente Község Önkormányzata költségvetése terhére való eltemettetésről és a 

köztemetés költségeinek az Szt. 48.§(3) bekezdése szerinti érvényesítéséről a polgármester 

gondoskodik, melyre legfeljebb 12 havi részletfizetést biztosíthat.  

(2) A köztemetés összege nem haladhatja meg a helyben szokásos legkisebb temetési költség 

összegét, maximum a 150.000.- Ft-t.  

(3) Az eljárás mind hivatalból mind kérelemre indulhat.  

 

IV. Fejezet 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Az önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások 

19.§ (1) Az Önkormányzat az alábbiak szerinti-személyes gondoskodás keretébe tartozó- 

szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:  

  a) szociális étkeztetés,  

 b) házi segítségnyújtás,  



 c)jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

d) családsegítés,  

 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben szereplő ellátásokra irányuló igényeket –kivéve (1) 

bekezdés c) és d) pontját- a Szent Borbála Idősek Otthona (a továbbiakban: Intézmény) 3704 

Berente, Ady Endre u. 7-11. intézmény útján biztosítja.  

  

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti ellátást a Szociális Szolgáltató 

Központtal kötött megállapodás alapján biztosítja, melynek székhelye: 3700 Kazincbarcika, 

Építők útja 13-15.   

  

(4) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások iránti kérelem – 

kivéve (1) bekezdés c) és d) pontját - az Intézménybe nyújtható be.  

  

(5) Az ellátásokra vonatkozó jogosultságot évente felül kell vizsgálni és a jogosultsági feltételek 

megszűnése esetén az ellátást meg kell szüntetni.  

  

(6) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani az Szt. 7. § szerinti 

esetekben.  

 

Szociális étkeztetés 

20.§ (1) A szociális étkeztetés feladatainak ellátása – a Szent Borbála Idősek Otthona biztosítja-  

során a Szt. 62.§-ában foglaltak az irányadók.  

(2)A Szent Borbála Idősek Otthona szociális étkeztetés lehetőséget biztosít a településen 

időskorúak, egészségi állapotuk miatt saját maguk ellátására nem képes személyeknek.  

(2) Az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat Berente Község Önkormányzata 

Képviselő-testület önkormányzati rendeletének melléklete szabályozza.  

21.§ (1) Külön eljárás lefolytatása nélkül kell gondoskodni a rendkívüli élethelyzetbe jutott, 

létfenntartásában súlyosan veszélybe került személy étkeztetéséről, feltéve, hogy az eljárás 

lefolytatása, a késedelem a rászorult egészségét, testi épségét súlyosan veszélyeztetné, vagy 

emiatt akárcsak időszakosan is, emberhez méltatlan körülmények közé kerülne.  

(2) Külön eljárás keretében kell az ellátást biztosítani a külön eljárás nélküliséget indokoló 

körbe nem tartozó esetekben.  

(3) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a legalább napi 

egyszeri meleg étkezést.   

(4) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 60. életévét betöltötte.  

(5) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – 



részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, munkaképességét legalább 67%-ban 

elvesztette.  

(6) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján 

fogyatékossági támogatásban részesül.  

(7) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 

képes.  

(8) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki életvitelszerűen a 

településen tartózkodik, éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben 

tölti.  

22.§ (1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás és a nappali ellátást igénybe vevőknek napi 

háromszor étkezést is biztosíthat, ha az ellátást igénylők élethelyzete indokolja.    

(2) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, és határozza meg az 

ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 

külön önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.  

(3) Amennyiben a rászoruló egészségi állapota indokolja, - melyet a háziorvosi igazolással 

bizonyítani kell – az ebédet az intézmény ingyenesen szállítja a jogosult lakására.  

(4) A kérelemhez orvosi igazolást kell csatolni a 19. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak 

fennállása esetén.  

Szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok 

23.§ (1) Legalább egy havi térítési díj hátralékkal rendelkező étkezésre jogosult személy 

tekintetében, az ellátást megállapító szerv köteles jövedelemvizsgálatot lefolytatni és –

amennyiben térítésmentes étkezésre nem jogosult- írásban felszólítani.  

Ha az étkezésre jogosult személy ezt követően sem tesz eleget térítési díj fizetési 

kötelezettségének és legalább két havi térítési díj hátralékkal rendelkezik az ellátás 

megszüntethető.  

  

(2) A legalább egyhavi díjhátralékot az intézményvezető köteles a Hivatalba írásban, 

negyedévente, a tárgyidőszak utolsó napjáig jelezni.  

  

Házi segítségnyújtás   

 

24.§ (1)A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása – az Intézmény biztosítja-  során a Szt. 63.§-

a és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 25.§-ában foglaltak az irányadók.  

  



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

25.§ Az Szt. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a 18.§ (3) bekezdése 

szerint kerül ellátásra.  

Családsegítés  

26.§ Az Szt. 64.§-ában meghatározott családsegítést a 18.§ (3) bekezdése szerint kerül ellátásra. 

, 

 

Szakosított ellátás 

27.§ (1) A Szent Borbála Idősek Otthona szakosított ellátás keretében – az arra rászorultak 

számára - teljes körű, bentlakásos idős otthoni ellátást biztosít az Szt. 67.-68/A. §-aiban 

foglaltak szerint.   

(2) Az Szt. 90. § (3) bekezdésére tekintettel a szakosított ellátás igénylése során a – 

jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő - berentei lakosok előnyt élveznek a férőhelyek 

betöltésekor.   

(3) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az 

ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint.   

(4) Az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 

fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött személy látható el.  

(5)Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 

önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, 

ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.  

IV. fejezet 

Gyermekvédelmi ellátások 

Óvodai, iskolai étkeztetés 

28.§ (1) Az óvodai, iskolai étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.  

(2) Az Önkormányzat az életvitelszerűen Berentén élő, a község óvodájába, valamint a 

község általános iskolájába járó tanköteles gyermekek étkeztetését térítésmentesen biztosítja. 

(3) Az Önkormányzat az életvitelszerűen Berentén élő, más település óvodájába, valamint  

általános iskolájába járó tanköteles korú gyermekek étkeztetését térítésmentesen biztosítja, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének tizenháromszorosát.   

(4) Az Önkormányzat az életvitel szerűen nem Berentén élő, a település óvodájába, 

valamint általános iskolájába járó tanköteles korú gyermekek étkeztetését térítésmentesen 

biztosítja, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenháromszorosát.   



(5) A (2)-(3) illetve (4) bekezdés alapján jogosult gyermekek részére az ellátás 

megállapítását kérelmezni kell. A kérelemhez minden esetben csatolni kell a kötelezően előírt 

mellékleteken kívül az iskolalátogatási igazolást.  

A  kifizetés számla ellenében történik, a hivatal házipénztárából. A számla tárgyhónapot 

követő hónap 20. napjáig nyújtható be. 

 

 Tanulmányi és tanszer támogatás 

29.§ (1) Az Önkormányzat a berentei lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Berentén élő 

általános iskolai, közép- és szakiskolai, valamint felsőoktatási intézményben tanuló diákok, 

továbbá felsőfokú képzésben részt vevő személyek részére az alábbi tanulmányi és tanszer 

támogatást biztosítja, egy tanévre  

a) természetben:  

aa) a berentei általános iskola alsó-felső tagozatos tanulói részére az iskola által meghatározott 

tankönyveket és kezdő füzetcsomagot, 

b) készpénzben:  

ba) más település általános iskolájába járó berentei tanulók részére az iskola által meghatározott 

tankönyvek iskola által igazolt és a szülő által kifizetett összegét, valamint a berentei iskola 

által meghatározott kezdő füzetcsomag értékének megfelelő összeget,  

bb) a közép- és szakiskola nappali tagozatos tanulói részére félévente 25.000.- Ft-ot, továbbá 

füzetcsomagra 2.500.- Ft-ot, valamint az iskola által meghatározott és igazolt – a szülő által 

kifizetett - tankönyv költségét,  

bc) a közép- és szakiskola levelező tagozatos tanulói részére félévente 10.000.- Ft-ot, továbbá 

füzetcsomagra 2.500.- Ft-ot, valamint az iskola által meghatározott és igazolt – a szülő által 

kifizetett - tankönyv költségét,  

bd) a felsőfokú OKJ-s szakképesítést adó tanfolyam nappali tagozatos hallgatói részére 

félévente 25.000.- Ft-ot,   

be) a felsőfokú OKJ-s szakképesítést adó tanfolyam levelező tagozatos hallgatói részére 

félévente 10.000.- Ft-ot, 

bf) a felsőfokú  OKJ-s szakképesítést adó tanfolyam esti tagozatos hallgatói részére félévente: 

10.000.- Ft-ot, 

bg) a főiskola, egyetem nappali tagozatos hallgatói részére félévente 60.000.- Ft 

ot,  

bh) a főiskola, egyetem levelező tagozatos hallgatói részére félévente 20.000.- 

Ft-ot.  

  

(2) A kérelemhez csatolni kell  

a) iskolalátogatási igazolást – amelyet a félévente folyósított támogatások esetén a második 

félévre vonatkozóan ismételten be kell mutatni - és  

b) a tanköteles kor feletti személyek esetén - kivéve a főiskolai, egyetemi nappali képzésben 

résztvevőket - az előző évi iskolai bizonyítvány fénymásolatát, vagy  

c) az OKJ-s képzésben résztvevők esetén a tanfolyami díj befizetésének igazolását.  

  



(6) Az évismétlők az (1) bekezdésben foglalt támogatásra – kivéve az 1) bekezdés ba) 

pontja - nem jogosultak.  

  

(7) A tárgyévi tanulmányi és tanszer támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének tizenháromszorosát.   

Gyermekjóléti szolgáltatás  

30.§ Az önkormányzat ezen feladatát a Szociális Szolgáltató Központtal kötött megállapodás 

alapján, – melynek székhelye 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. - az 1997.évi XXXI. tv. 

40. §-ban foglaltaknak megfelelően látja el.  

V. Fejezet  

Záró rendelkezések  

31. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, akként, hogy a R. 10-11.§-ai 

tekintetében a 2018. január 1. napjától megállapításra kerülő támogatások vonatkozásában már 

alkalmazni kell.  

(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális valamint a gyermekvédelmi ellátások 

helyi szabályozásáról szóló 12/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet. 

 

(3)A rendeletet az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt kell alkalmazni. 

 

 

            

Roza László István  

Polgármester 

 

 

Nagy Boglárka 

jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetés napja: az önkormányzat hirdetőtábláján 2017. 12.15. 

 

   

Nagy Boglárka 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


