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a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
 

 
1Lendvadedes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § 

(1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-

gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatai-

ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva  

a következőket rendeli el: 

    

1. Általános rendelkezések 

    

1. § E rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élő természetes 

személyek közül csak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény-

ben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározott személyre terjed ki. 

2. § A települési önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó ellátások tekinte-

tében a kérelem benyújtására, az ellátás megállapítására, kifizetésére, folyósítására és 

ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a szociális igazga-

tásról és szociális ellátásokról szóló törvény, és a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendele-

tek és miniszteri rendeletek az irányadók az e rendeletben foglalt eltérésekkel. 

    

2. A szociális és gyermekvédelmi ellátások általános szabályai 

    

3. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelem az önkormányzat hivatalá-

nál nyújtható be. 

 (2) Az önkormányzat hivatalból indult eljárásban kérheti a jogosultsági feltételek 

fennállásának igazolását. Kérelemre indult eljárásban a támogatási igény alá-

támasztása céljából az önkormányzat hiánypótlásként további dokumentumok 

becsatolását is kérheti. 

 (3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, postai kiutalással vagy az 

önkormányzat hivatala házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre. 

 (4) Az eseti jelleggel nyújtott ellátás – többszöri kifizetés esetén az első részlet – 

folyósítására a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül ke-

rül sor. 

 (5) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó ellátás a kérelem benyújtása hó-

napjának első napjától illeti meg. 

 (6) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul 

igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben 

történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. 

 (7) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását, 

valamint a támogatás felhasználását a jegyző bármikor – a jogosultság megál-
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lapítását követően is – jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során 

megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a 

jegyző intézkedik az ellátás megszüntetése iránt. 

4. § A képviselő-testület a polgármesterre átruházza 

  a) a köztemetés elrendelésére vonatkozó hatáskörét, 

  b) a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre vonatkozó 

hatáskörét az e rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fenn-

állása esetén, 

  c) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét, 

  d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy 

részére pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamat-

mentes kölcsön formájában visszatérítendő települési támogatás meg-

állapítására vonatkozó hatáskörét, 

  e) a gyógyszerkiadások viseléséhez rendszeres települési támogatás meg-

állapítására vonatkozó hatáskörét, 

  f) a gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás megállapítására 

vonatkozó hatáskörét, 

  g) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 

támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét, 

  h) a költségvetési rendeletben meghatározott települési támogatások  

   ha) a fűtési támogatás, 

   hb) a karácsonyi támogatás, 

   hc) a gyermekek karácsonyi támogatása, 

   hd) a tankönyv- és iskoláztatási támogatás, 

   he) a térítési díj támogatás, 

   hf) az eseti gyógyszertámogatás és 

   hg) a kórházi ápolási támogatás 

   megállapítására vonatkozó hatáskörét. 

    

3. Települési támogatás 

    

5. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt. 

 (2) A kérelmező a kérelemhez csatolja a támogatás indokoltságát alátámasztó 

dokumentumokat. 

 (3) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás és pénzügyi szolgálta-

tási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújt-

ható. 

 (4) A rendkívüli települési támogatás összegét a képviselő-testület az egyedi elbí-

rálás során, mérlegelési, méltányossági jogkörében határozza meg. A polgár-

mester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés 

közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben legfeljebb 20 000 Ft 

összegű rendkívüli települési támogatás nyújtásáról. 

6. § (1)2 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támoga-

tásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egység-
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re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjö-

vedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 (2) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szer-

kezetet kifejező arányszáma, ahol 

  a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

  b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

  c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

  d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyen-

ként 0,8, 

  e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 

0,7. 

 (3) A (2) bekezdésben foglalt arányszám 0,2-del növekszik: 

  a) magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatás-

ban részesülő személy esetén,  

  b) azon kiskorú gyermekre, akire tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak, 

  c) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a neve-

lőszülőt – tekintetében. 

 (4) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy 

négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakásfenntartás egy négyzet-

méterre jutó elismert havi költsége 450 forint. Az elismert lakásnagyság 

  a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

  b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

  c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

  d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

  e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, 

  de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 (5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás egy hónapra jutó összege 

  a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult ház-

tartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem halad-

ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

  b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének 

(a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fo-

gyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket 

meghaladja, 

  de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 

100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

 (6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon törté-

nik: 

   

 

  ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedel-

met, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. 

A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 
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 (7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 

 (8) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatást egy évre kell megállapítani. 

 (9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetle-

nül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell te-

kinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott 

lakás lakrészeit. 

7. § (1) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére 

vissza nem térítendő települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásra jogosult személy ré-

szére, amennyiben közüzemi (vezetékes gáz-, áram-, víz- és csatornahasznála-

ti, szemétszállítási) díjtartozása meghaladja az 50 000 Ft-ot és az adósságok 

valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi.  

 (2)  A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére 

pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 

formájában visszatérítendő települési támogatás nyújtható azon személy ré-

szére, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300%-át, amennyiben közüzemi (vezetékes gáz-, áram-, víz- és csatornahasz-

nálati, szemétszállítási) díjtartozása meghaladja az 50 000 Ft-ot és az adóssá-

gok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi.  

 (3) A kérelmező a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék összegét a szolgál-

tató által kiállított dokumentum másolatával igazolja. 

 (4) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére 

nyújtott települési támogatás legfeljebb 100 000 Ft, de nem haladhatja meg a 

közüzemi díjtartozás összegét. A visszatérítendő támogatás futamideje nem 

haladhatja meg a 12 hónapot. 

 (5) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére 

nyújtott települési támogatás természetben, a közműhátralék kiegyenlítésével 

nyújtható. 

 (6) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére 

nyújtott települési támogatás egy igénylőnek évente legfeljebb két alkalommal 

állapítható meg. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személy részére nyújtott települési támogatás egy igénylőnek a tárgyévben 

egy alkalommal, ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak 

kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal meg-

osztott lakás lakrészeit. Visszatérítendő támogatás ismételten nem állapítható 

meg, ha az igénylőnek ezen jogcímen nyújtott támogatásból még kötelezett-

sége van az önkormányzat felé. 

8. § (1) Lakáshoz jutást segítő vissza nem térítendő települési támogatás nyújtható 

lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez azon személy részé-

re, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.  

 (2)  Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 

formájában visszatérítendő lakáshoz jutást segítő települési támogatás nyújt-

ható lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez azon személy 
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részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át. 

 (3) E § alkalmazásánál korszerűsítés a lakás komfortfokozatának növelése céljá-

ból víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatá-

nak kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség 

nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható 

energiaforrások alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, 

illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cse-

réje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerűsítés része az ehhez köz-

vetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségei-

nek 20%-áig. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményei-

nek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasz-

nálásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazo-

lással rendelkező termékeket lehet felhasználni. 

 (4) A lakáshoz jutást segítő települési támogatás összegét, a fejlesztés megvalósí-

tásának határidejét, a visszatérítendő támogatás futamidejét a képviselő-

testület az egyedi elbírálás során, mérlegelési, méltányossági jogkörében hatá-

rozza meg. A támogatási kérelem elutasításra kerül, ha a támogatás fedezete 

az önkormányzat költségvetésében nem biztosított. 

 (5) A támogatás felhasználásának ellenőrzésére a fejlesztés megvalósulását köve-

tő 90 napon belül kerül sor. A felhasználás igazolására építés esetén a jogerős 

használatbavételi engedély szolgál, vásárlás esetén az ingatlan tulajdoni lapja, 

korszerűsítés esetén helyszíni szemlére kerül sor. 

9. § (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez rendszeres települési támogatásra jogosult 

az a közgyógyellátásra nem jogosult személy, akinek esetében a rendszeres 

gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének a 25%-át, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövede-

lem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.  

 (2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kére-

lemhez a kérelmező csatolja a közgyógyellátás iránti kérelem elutasításáról 

szóló jogerős határozat másolatát. 

 (3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás 

összege a rendszeres gyógyító ellátás költségének 80 %-a, de legfeljebb havi 

8000 Ft.  

 (4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell 

megállapítani. 

 (5) E § tekintetében a fogalmakon a közgyógyellátásra vonatkozó előírásokban 

foglaltakat kell érteni. 

10. § (1) A gyermek fogadásához gyermekenként 50 000 Ft eseti települési támogatás-

ra jogosult a törvényes képviselő, amennyiben a gyermek születésének napján 

a lakóhelye, vagy ha életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 

tartózkodási helye az önkormányzat illetékességi területén van.  

 (2) A gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás 50%-a a gyermek szüle-

tése előtt, a születés várható időpontját legfeljebb 30 nappal megelőzően is ki-

fizethető az anya részére.  

 (3) A gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás egy alkalommal, legfel-

jebb a gyermek születésétől számított hat hónapig igényelhető. 
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11. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez az eltemettető 20 000 Ft 

eseti települési támogatásra jogosult.  

 (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támoga-

tás igénylése iránti kérelem a kérelmező csatolja a halottvizsgálati bizonyít-

vány vagy az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint az 

eltemettetésről kiállított számla másolatát. Amennyiben a kérelmező szociális 

körülményeire tekintettel a temetési költségekre a számla kiállítását megelő-

zően kéri a támogatást, a számla másolatát pótlólag benyújtja a támogatás fo-

lyósítását követő harmincadik napig. 

 (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támoga-

tás az elhalálozás időpontjától számított hat hónapon belül igényelhető. 

12. § (1) Az önkormányzat hivatalból vagy kérelemre a lakosok részére a fűtési sze-

zonban megemelkedő költségekhez szociális rászorultságuk figyelembevéte-

lével eseti támogatást biztosíthat. A fűtési támogatás pénzbeli és természetbe-

ni ellátás formájában is nyújtható. 

 (2) Az önkormányzat hivatalból vagy kérelemre a karácsonyi ünnepek előtt a 

lakosok részére szociális rászorultságuk figyelembevételével eseti támogatást 

biztosíthat. A karácsonyi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formá-

jában is nyújtható. 

 (3) Az önkormányzat hivatalból vagy kérelemre a karácsonyi ünnepek előtt a 

gyermekek részére szociális rászorultságuk figyelembevételével eseti támoga-

tást biztosíthat. A gyermekek karácsonyi támogatása pénzbeli és természetbe-

ni ellátás formájában is nyújtható. 

 (4) Az önkormányzat hivatalból vagy kérelemre a tanévkezdés és iskoláztatás 

megkönnyítése érdekében az általános iskolai és középiskolai nappali tagoza-

tos tanulók, továbbá a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése 

érdekében a felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek ré-

szére szociális rászorultságuk figyelembevételével eseti támogatást biztosít-

hat. A tankönyv- és iskoláztatási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás 

formájában is nyújtható. 

 (5) Az önkormányzat hivatalból vagy kérelemre a lakosok részére a szociális ét-

keztetés térítési díjához szociális rászorultságuk figyelembevételével rendsze-

res települési támogatást biztosíthat. A térítési díj támogatás pénzbeli és ter-

mészetbeni ellátás formájában is nyújtható. 

 (6) Az önkormányzat hivatalból vagy kérelemre a gyógyszerkiadások viseléséhez 

nyújtott rendszeres települési támogatásban nem részesülő lakosok részére 

szociális rászorultságuk figyelembevételével a gyógyszerkiadások viseléséhez 

eseti támogatást biztosíthat. Az eseti gyógyszertámogatás pénzbeli és termé-

szetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni eseti gyógyszertámo-

gatás esetén a kérelemben feltüntetendőek a beszerezni kívánt gyógyszerek, 

pénzbeli eseti gyógyszertámogatás igényléséhez csatolandó a gyógyszertári 

nyugta másolata. Eseti gyógyszertámogatás egy személy részére egy naptári 

évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. 

 (7) Az önkormányzat hivatalból vagy kérelemre a kórházi ápolásban részesülő 

lakosok részére szociális rászorultságuk figyelembevételével pénzbeli eseti 

támogatást biztosíthat. A kérelmező a kórházi ápolási támogatás iránti kére-

lemhez csatolja a kórházi zárójelentés másolatát. A kérelem a zárójelentés ki-

állítását követő 30 napon belül nyújtható be. Amennyiben a zárójelentés kiál-

lítására az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének kihirdetését 
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megelőzően került sor, a kérelem a költségvetési rendelet kihirdetését követő 

30 napon belül is benyújtható. Kórházi ápolási támogatás egy személy részére 

egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg. 

 (8) Képviselő-testület az e §-ban feltüntetett települési támogatások feltételeit a 

költségvetési rendeletben állapítja meg. 

13. § Az egy személy részére megállapított lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtott települési támogatás, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott 

rendszeres települési támogatás és térítési díj támogatás együttes összege nem halad-

hatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

    

4. Egyéb ellátások 

    

14. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha 

  a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a 

köztemetés költségeinek kétszeresét nem éri el, és 

  b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles sze-

mély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 

veszélyezteti. 

 (2) A képviselő-testület kivételes méltányosságból az eltemettetésre köteles sze-

mélyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben men-

tesítheti, ha 

  a) az elhunyt ingatlanvagyonának értéke eléri a köztemetés költségeinek 

kétszeresét, és 

  b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles sze-

mély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 

veszélyezteti. 

15. § Az önkormányzat jogszabályban vagy pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján 

további támogatást nyújthat a rászorulók részére. 

    

5. Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

    

16. § (1) Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít azon személynek, aki 

  a) a 62. életévét betöltötte, 

  b) rokkantsági nyugdíjas, 

  c) baleseti rokkantsági nyugdíjas, 

  d) hajléktalan, vagy 

  e) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szen-

vedélybetegsége miatt a napi legalább egyszeri meleg étkezést önma-

ga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tud-

ja biztosítani és ezt háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolás-

sal bizonyítja. 

 (2)3 A szociális étkeztetés szociális konyha keretében, lakásra szállítással történik 

A szociális konyha biztosításáról a polgármester gondoskodik. Az étkeztetés-

sel kapcsolatos egyéb feladatokat a falugondnok látja el. 

 (3) A szociális étkeztetésben részesülő személyek ellátási jogosultságának felül-

vizsgálatára az intézményi térítési díj változásakor, de legalább évente egy-

                                                 
3 Megállapította 7/2018.(VI.18.) Lendvadedes ör. Hatályos 2018.VII.1-től 
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szer kerül sor. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az igénybevevő a 

szociális étkeztetésre nem jogosult, az ellátás megszüntetésére a felülvizsgálat 

lezárultát követő 15. napon kerül sor. 

 (4)4 Az önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetés bruttó intézményi térítési 

díja ellátási naponként 500 Ft. 

 (5)5 A személyi térítési díjat a képviselő-testület a kötelezett jövedelmi és vagyoni 

viszonyaira tekintettel egyedi elbírálás alapján mérsékelheti vagy elengedheti. 

17. § (1) A házi segítségnyújtásról az önkormányzat a Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezettel kötött ellátási szerződés alapján gondosko-

dik. 

 (2) A családsegítő feladatok ellátásáról a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 

gondoskodik. 

 (3) Az önkormányzat a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szerve-

zettel kötött ellátási szerződés útján biztosítja azon nyugdíjkorhatárt betöltött 

személyek ápolását, gondozását, akik állandó felügyeletre, gondozásra és ápo-

lásra szorulnak és azt más módon nem lehet számukra biztosítani. 

 (4) A falugondnoki szolgáltatást a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó 

Társulás látja el. 

18. § A gyermekjóléti feladatok ellátásáról a Lenti Kistérség Többcélú Társulása gondos-

kodik. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

19. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

20. §6  

21. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás 

lakásfenntartási támogatásban részesülő személy részére nem nyújtható. 

 (2) Gyermek fogadásához települési támogatás nem nyújtható azon gyermekre, 

akinek részére az önkormányzat támogatást nyújtott a Start-számlára történő 

befizetés formájában. 

 (3) Települési támogatás nem nyújtható azon elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez, akinek eltemettetéséhez önkormányzati segély került megállapí-

tásra. 

 

 

 

                                                 
4 Megállapította 2/2020.(II.21.) Lendvadedes ör. Hatályos 2020.IV.1-től 
5 Megállapította 2/2020.(II.21.) Lendvadedes ör. Hatályos 2020.IV.1-től 
6 Hatálytalan a 2010. évi CXXX. tv. 12. § (2) bekezdése értelmében 2015.III.2-től 


