
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelete 

a helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. 

§ (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A rendelet hatálya kiterjed Bátya község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(2) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában, továbbá 7. § (1) 

bekezdésében meghatározott személyekre. 

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való 

jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 

polgármester dönt.” 

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő 

(4)–(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a polgármester ellenőrizheti. 

(5) Az ellátásban részesülő köteles 

a) az ellenőrzést tűrni, 

b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni, 

c) a kért adatokat a rendelkezésre bocsátani, és 

d) a rendeletben előírt esetekben az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni. 

(6) Az Önkormányzat 

a) települési támogatás, 

aa) települési lakhatási támogatás 

ab) települési gyógyszertámogatás, 

b) rendkívüli települési támogatás, 

c) utazási bérlettámogatás, 

d) rászoruló időskorúak támogatás, 

e) köztemetés formában nyújt pénzbeli és természetbeni támogatást.” 

2. § 

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A tényállás tisztázása érdekében szükség esetén az eljárás lefolytatásához helyszíni szemle 

tartható vagy környezettanulmány készíthető.” 

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (7) 

és (8) bekezdéssel egészül ki: 



„(7) A rendelet alkalmazása során a jövedelem vizsgálatakor és számításánál az Szt. 4. § (5) 

bekezdésben és 10. § (2)-(4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.  

(8) A rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság, a 

jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, kifizetésekre, folyósításokra, továbbá az 

ellenőrzésekre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni.” 

3. § 

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,  

a) akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250%-át, és 

b) a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.” 

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 3. § (7) és (8) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(7) A támogatás megállapításához csatolni kell 

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a vagyonnyilatkozatát, 

b) az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát és 

c) a közmű szolgáltató által a kérelmező nevére kiállított utolsó havi számla másolatát. 

(8) A települési lakhatási támogatást elsősorban pénzbeli ellátásként, havi rendszerességgel kell 

nyújtani, illetve természetbeni szociális ellátás formájában a közüzemi díjak szolgáltató részére 

történő átutalással, melyről a jogosultságot megállapító határozatban kell dönteni.” 

4. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a tartósan beteg személy) 

„b) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdései alapján közgyógyellátásra nem jogosult és vagyona nincs.” 

5. § 

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Átruházott hatáskörben a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik 

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez,elemi 

kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 

– vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, az e rendeletben 

meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt. 

(2) Létfenntartási gond különösen: 

a) temetési költségek részbeni viselése, 



b) a családot ért elemi kár, egyéb családi tragédia bekövetkezése, 

c) váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatti jelentős jövedelem kiesés, 

d) a gyermek családban történő nevelkedésének veszélye, 

e) a gyermek alapszükségletei kielégítésének hiánya, 

f) sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett és ezzel összefüggésben 

létfenntartása veszélyben van, 

g) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, 

h) a megfelelő élelmezés hiánya, ruházkodás hiánya, 

i) ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv utazási bérlet 

megvásárlására, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez, 

j) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának 

elhúzódása miatt késik.” 

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Elemi kár bekövetkezése esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget 

indokolják – a segély, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen 

esetben a polgármester a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik 

meg a nyilatkozatok valódiságáról.” 

6. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a 6. §-át 

megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„4. Utazási bérlettámogatás” 

7. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„6. § 

(1) Utazási bérlettámogatásra jogosult a Bátya Alsószállás területén lakcímmel rendelkező gyermek 

után törvényes képviselője, 

a) akinek gyermeke a Bátyai Általános Iskolába vagy a Bátyai Óvoda köznevelési intézmények 

valamelyikében aktív jogviszonnyal rendelkezik, és 

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének tízszeresét. 

(2) Az utazási bérlettámogatás megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője 

nyújthatja be a rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon, amelyhez mellékelni kell a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjének igazolását. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni ellátás megállapítását a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője, gyámhatóság, családgondozó, természetes személy is kezdeményezheti. 

(4) Az utazási bérlettámogatást a tanév időtartamára kell megállapítani. 

(5) Az utazási bérlettámogatás összege a menetrendszerinti közlekedésben érvényes éves 

kedvezményes bérletjegy ára.” 

8. § 



A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a 7. §-át 

megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„5. Rászoruló időskorúak támogatása” 

9. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„7. § 

(1) A polgármester hivatalból természetbeni juttatásban részesítheti azt a bátyai lakóhellyel 

rendelkező, és életvitelszerűen is Bátyán élő, személyt, aki 1961-ben vagy azt megelőzően született, 

és az e rendeletben szabályozott támogatási formák valamelyikére a támogatás évében jogosult volt, 

vagy családjában van nyugdíjra, illetve bármilyen más szociális ellátásra jogosult személy. 

(2) A természetbeni juttatás formája a polgármester által meghatározott élelmiszer, amely minden 

jogosult részére azonos formájú és értékű. 

(3) Az élelmiszer értéke a rászoruló időskorúak számától és az Önkormányzat anyagi helyzetétől 

függően, a költségvetési rendeletben ezen célra elkülönített keretösszeg alapján kerül megállapításra. 

(4) Az élelmiszer kiosztásáról a polgármester gondoskodik, mely - átvételi elismervény ellenében - 

december 10. és december 24. közötti időszakban történik, a polgármester határozatában megjelölt 

módon.” 

10. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a 8. §-át 

megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„6. Köztemetés” 

11. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

  Fekete Csaba      Bukros Noémi Linda 

  polgármester       jegyző 

 

Kihirdetési záradék:  

Ez a rendelet 2021. december 1. napján kihirdetésre került. 

          

         Bukros Noémi Linda 

          jegyző 

        



 


