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IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2012. (XII.14.) önkormányzat rendelete 
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól  

 
 
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések  

 
A rendelet célja  

 
1.§ E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 

érdekében biztosított egyes szociális ellátások rendszerét, igénybevételük feltételeit és 
módját.  

 
A rendelet hatálya  

 
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ivánc község közigazgatási területén élő, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 3.§ 
(1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.  

 
(2) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás által fenntartott, TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló társulási megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerinti 
intézmény útján biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele esetén. 

 
3.§  (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-

testület az átmeneti segélyre, temetési segélyre vonatkozó ügyekben a polgármesterre 
ruházza át. 

 
(2) Az e rendelet 17.§-ában szabályozott, személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapellátások biztosítása a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 
fenntartott TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján történik. 

 
II. Fejezet 

Eljárási rendelkezések  
 
4.§ E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és 

kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésére a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL tv. (a továbbiakban: 
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az Sztv.-ben meghatározott eltérésekkel. 

5.§ A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények - pld. anyagi, jövedelmi helyzetének - megváltozásáról köteles - a 
változást követő 15 napon belül – az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalnál (a 
továbbiakban: “Hivatal”)  bejelenteni. 
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6.§ (1) A szociális ellátások iránti - a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet melléklete szerinti, 

az igényelt ellátás típusának megfelelő - kérelmet, valamint vagyonnyilatkozatot, és 
egyéb iratot, a jövedelem-igazolással együtt – a Hivatalnál kell benyújtani, de az 
ellátások hivatalból is megállapíthatóak. 

 Az e rendelet 17.§-ában meghatározott szociális alapszolgáltatás iránti kérelmet a 
Zalalövői Intézményegység (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) vezetőjéhez lehet szóban 
vagy írásban előterjeszteni, a jogszabály által előírt formanyomtatványon. 

 
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek igazolnia kell: 
a.) a kérelmező által igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, 

nyilatkozatokat, 
b.) az Szt. 18.§ a.) - l.d.) pontjában szereplő adatait, továbbá 
c.) a jövedelmet igazoló dokumentumokat. 
 
(3) Halaszthatatlan, rendkívüli körülmény bekövetkezése, fennállása esetén a kérelmező az 

igazolásokat utólag is benyújthatja. 
 
(4) A jogosultság megállapításakor a jövedelemvizsgálat során az Sztv. 10.§ (2) – (5) 

bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni. 
 
(5) A Hivatal, illetve a 17.§-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások tekintetében a 

kijelölt szerv a beadott kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, mely során az igazolások, 
a nyilatkozatok szabályszerűségét ellenőrzi.  

 
7.§ (1) A szociális ellátások biztosítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és 

lakáskörülményeiről - szükség esetén - a Hivatal illetve a 17.§-ban meghatározott 
szociális alapszolgáltatások tekintetében a Zalalövői Intézményegység  
környezettanulmányt készít. 

 
(2) Nem kell környezettanulmányt felvenni, ha a kérelmező életkörülményei a Hivatal 

illetve a 17.§-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások tekintetében a Zalalövői 
Intézményegység előtt ismertek. 

 
(3) Amennyiben a kérelmező a 6.§-ban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget a 

megadott határidőre, a szükséges környezettanulmány felvételét nem teszi lehetővé, 
kérelmét el kell utasítani. 

 
8.§ (1) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen 

megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes, kivétel azon ellátások 
esetében, ahol törvény vagy Kormány rendelet e rendelettől eltérően mást ír elő. 

 
(2) A megállapított pénzbeli ellátások 8 napon belül kerülnek kifizetésre, míg a rendszeres 

szociális támogatásokat - havonta utólag - minden hónap 5. napjáig kell kifizetni a 
jogosult részére, melyről a jegyző gondoskodik. 

 

(3) A Képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét kizárja. 
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Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 
9.§  A jogosulatlanul igénybe vett, e rendeletben meghatározott szociális ellátás 

megszüntetése és visszafizetése tekintetében az Sztv. 17.§-ban meghatározott 
rendelkezések az irányadóak azzal, hogy a Képviselő-testület – méltányosságból - csak 
annak az összegnek a megtérítését engedheti el, illetőleg csökkentheti, amelyet saját 
pénzalapja terhére fedezett. E méltányosság csak akkor gyakorolható, ha a kötelezett 
megélhetését súlyosan veszélyeztetné a teljes mértékű visszafizetési kötelezettség 
teljesítése. 

 
 

III. Fejezet 
A pénzbeli ellátások formái 

 
10.§ (1) Az e rendelet 3.§-ában arra felhatalmazott szerv szociális rászorultság esetén - a 

szociális alapellátás keretében - a jogosult számára jövedelme kiegészítésére, pótlására 
az alábbi szociális ellátásokat nyújthatja:                                                                         

a.) átmeneti segély. 
b.) temetési segély. A temetési támogatás külön rendelet keretén belül kerül szabályozásra. 
 

(2) A pénzbeli ellátások felhasználását a Hivatal ellenőrizheti. 
 
(3) A gyermekvédelemmel és gyermekjóléti szolgálással kapcsolatos eljárások és 

rendelkezések külön rendeletben kerülnek meghatározásra. 
 
 

Aktív korúak ellátása 
 

11.§ (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltétele – az Sztv.-ben meghatározottakon túl -, hogy a nem 
foglalkoztatott személy együttműködjön: 

a.) az Önkormányzattal, továbbá 
b.) az e rendeletben meghatározott Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. I. em.) által fenntartott Szociális 
Alapszolgáltatási Központtal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.), mint együttműködésre 
kijelölt szervvel (a továbbiakban: kijelölt szerv) és 

c.) a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Körmendi Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltségével (a továbbiakban: Kirendeltség). 

(2) A határozat meghozatalára jogosult szerv a határozat egy példányának megküldésével 
tájékoztatja a Kirendeltséget és a kijelölt szervet az aktív korúak ellátásának 
megállapításáról, szüneteltetéséről és megszüntetéséről. 

  
(3) Az együttműködési kötelezettség tartalma:  

a.) a nem foglalkoztatott személy köteles a határozat meghozatalára jogosult szerv 
által meghatározott – az aktív korúak ellátását megállapító határozat jogerőre  
emelkedését követő 15 napon belüli - időpontban a kijelölt szervvel történő 
személyes kapcsolatfelvétel céljából megjelenni, 

b.)  a nem foglalkoztatott személy az első megjelenést követő (nyilvántartásba vétel) 
60 napon belül köteles a kijelölt szervvel az Sztv.-ben meghatározott 
beilleszkedési programról írásbeli megállapodást kötni.  
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(4) Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő együttműködési kötelezettségének 

oly módon nem tesz eleget, hogy  
a.) a kijelölt szervnél a számára előre meghatározott időpontban igazolatlanul 

nem jelenik meg, 
b.) az Önkormányzat vagy a Kirendeltség által számára felkínált megfelelő 

munkát nem fogadja el, az általuk meghatározott időben nem jelenik meg, a 
munkaviszony neki felróható okból nem jön létre, 

c.) az Önkormányzat vagy a Kirendeltség által számára felkínált megfelelő 
munkát elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a 
munkavégzést nem kezdi meg vagy a munkáltató a foglalkoztatást 
rendkívüli felmondással megszünteti,  

d.) a munkaviszonya a személyében rejlő ok miatt, önhibájából szűnik meg, 
e.) a képzést önhibájából nem fejezi be, 
f.) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem tesz eleget a 

fenti (3) bekezdésében foglaltaknak, 
g.) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti, 
h.) a kijelölt szerv által előírt időközönként nem keresi fel a kijelölt szervet, 
i.) az együttműködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent 

személy az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a 
felhívás kézhezvételétől, illetve a munkakezdésre megjelölt naptól számított 
3 napon belül nem mutatja be, 

j.) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság  
felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező az együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget,  

úgy az az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül. 
 
(5)    a.) Amennyiben a nem foglalkoztatott a határozat jogerőre emelkedésétől számított       

15 napon belül nem jelenik meg a kijelölt szervnél, valamint az ellátást 
megállapító határozatában foglalt együttműködési kötelezettségének határidőre 
nem tesz eleget, a kijelölt szerv 8 napon belül írásban felszólítja a mulasztás          
8 napon belül történő pótlására. 

b.) Aki a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el vagy akinek a mulasztás ténye 
később jutott tudomására, mulasztását a tudomására jutástól, illetve akadályoztatás 
esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül igazolhatja, s egyidejűleg 
pótolnia kell az elmulasztott cselekményt is. 

c.) A kijelölt szerv legkésőbb a mulasztástól vagy az együttműködés megszegésétől 
számított 30 napon belül jelzi a döntéshozó felé, ha a nem foglalkoztatott személy 
együttműködési kötelezettségének a felhívás ellenére sem tesz eleget. 

d.) A kijelölt szerv éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a 
beilleszkedést segítő programok végrehajtásáról. 

 
(6) A nem foglalkoztatott személy beilleszkedését segítő programok a kijelölt szerv szakmai 

programjában kerülnek meghatározásra, melyek többek között az alábbiakra terjednek 
ki: 
a.) a kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 

részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére, 

c.) a felajánlott és a számára megfelelő munkalehetőség elfogadására, 
d.) a Kirendeltségnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az 

elhelyezkedés érdekében a Kirendeltséggel való együttműködésre. 
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(7) A kijelölt szerv az aktív korúak ellátásának folyósítása időtartama alatt az 
együttműködés keretében: 
a.) figyelemmel kíséri az ellátás megállapításáról szóló határozatban megjelölt 

határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, 
továbbá a nem foglalkoztatott személyt a jogerős határozat alapján – a szervnél 
történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi, 

b.) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Sztv. 37/D.§-a szerinti beilleszkedést 
segítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok 
típusairól, az együttműködés szabályairól, 

c.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy 
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő 
programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, 

d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább              
3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő 
programban foglaltak betartását, 

e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy 
bevonásával – módosítja a programot. 

 

Átmeneti segély 
 

12.§ (1) Átmeneti segélyben részesülhet, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. Az 
átmeneti segély megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul, azonban vis major 
esetében hivatalból is megállapítható. 

 
(2) Az átmeneti segély adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, ha a kérelmező 

családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a.) gyermeket nem nevelő háztartásban egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 165%-át, két 

vagy több fős háztartásban a nyugdíjminimum 150%-át, 
b.) gyermeket nevelő háztartás esetében két fős háztartásban a nyugdíjminimum 150%-át, 

3-4 fős háztartásban a nyugdíjminimum 130%-át, míg öt vagy több fős háztartásban a 
nyugdíjminimum 120 %-át. 

 
(3) Rendkívüli élethelyzet illetőleg vis major esetén a jövedelmi viszonyoktól függetlenül is 

adható átmeneti segély. Rendkívüli élethelyzetnek minősül a baleset vagy betegség 
miatt legalább 3 hónapig tartó munkaképtelen állapot, haláleset. Vis major a természeti 
csapás, valamint olyan váratlan, előre nem tervezhető kiadás, mely a kérelmező és 
családja létfenntartását veszélyezteti. 

 
(4) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, akiknek eltartásáról más 

személy vagy szerv tartási szerződés vagy más okirat alapján gondoskodni köteles, 
továbbá azon személy részére, aki önhibájából nem tett eleget a Kirendeltségen 
nyilvántartásba vételi valamint pénzbeli ellátás megállapítása céljából együttműködési 
kötelezettségének. 

 
(5) Az átmeneti segély egyszeri összeg nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 80%-át. 

Rendkívüli élethelyzet valamint vis major esetén az átmeneti segély – rászorultságtól 
függő - maximális összege pedig a nyugdíjminimum ötszöröse. Az átmeneti segély 
vásárlási utalvány formájában is kiadható. Átmeneti segély 1 naptári éven belül egy 
háztartásban élő családnak legfeljebb egy alkalommal adható. 
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(6) A tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére a segélyt megállapító 

határozat az év során folyósítandó többszöri segély kifizetéséről is dönthet, 
meghatározva az alkalmanként kifizetésre kerülő összegeket (időszakosan átmeneti 
segély). 

 
(7) Az átmeneti segély természetbeni szociális ellátásként is megállapítható. Ilyenkor az 

igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetését vállalja az Önkormányzat. 
 
(8) Vis maior helyzet esetében a kérelmező köteles utólagosan igazolni rászorultságát. 

Amennyiben az utólagos vizsgálat során megállapításra kerül, hogy kérelmező 
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 12.§ (2) bekezdésében 
foglaltakat, úgy kérelmező köteles az átmeneti segély összegét a segély részére történő 
kifizetését követő egy éven belül részletekben vagy egy összegben visszafizetni. A 
visszafizetés részletszabályait a Képviselő-testület állapítja meg, mérlegelési 
jogkörében, ugyanezen jogszabályhely (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

 
(9)  Amennyiben a megállapított átmeneti segély összege nem érte el a 20.000,- Ft-ot, úgy 

kérelmező a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül köteles az Önkormányzat részére az átmeneti segély teljes összegét egy összegben 
visszafizetni. 20.000,- Ft vagy annál nagyobb összegű átmeneti segély esetén az 
Önkormányzat Képviselő-testülete 4 havi részletfizetést állapíthat meg. 

 
(10)  Átmeneti segély csak abban az esetben állapítható meg, ha kérelmező igazolja, hogy 

minden tőle telhetőt megtett a rászorultsági állapot kialakulása ellen, így 
a.) a család bármely munkanélküli tagja a Kirendeltséggel, a TÁMASZ Alapszolgáltatási 

Központtal, az Önkormányzattal együttműködik, 
b.) nincs olyan kiskorú gyermeke, amelynek eltartásáról egyedül kell gondoskodnia, azaz a 

gyermektartásdíj megállapítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, 
c.) a Hivatalnál, a közműszolgáltatóknál a jogosultsági feltételek fennállása esetén 

kezdeményezte a védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét, 
d.) tanköteles korú gyermekeinek neveléséről-oktatásáról gondoskodik, 
e.) gyermekeinek ellátatlanságáról az Önkormányzat vagy a Hivatal felé panasz nem 

érkezett. 
 

Temetési segély 
 

13.§ (1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, aki meghalt – az 
Sztv. 4.§ (1) d.) pontjában meghatározott, utolsó lakhelye szerinti ivánci állandó 
lakhellyel rendelkező – közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozója volt ugyan, de 
a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, azaz 
családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb mértékét, 
egyedül élő esetén annak 150%-át. A jövedelem számítás során az Sztv. 4.§ (1) 
bekezdés a.) pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. A temetési támogatás 
mértéke a helyben szokásos legalacsonyabb temetkezési költség 10%-a, azaz        
10.000,- Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatás, melyet a kérelem benyújtását 
követő 5 munkanapon belül kell jogosultsága esetén részére kifizetni. 

(2)  Az Önkormányzat a temetési segély egy másik formáját nem rászorultság alapján, 
hanem támogatási formában nyújtja, az erre vonatkozó, egyes lakossági csoportok 
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támogatásáról szóló 6/2008. (VI.27.) rendelet alapján.  E rendelet alapján nem jogosult 
támogatásra a kérelmező, amennyiben az egyes lakossági csoportok támogatásáról szóló 
6/2008. (VI.27.) rendelet alapján kérelmet nyújtott be vagy támogatásban részesült fenti 
(1) bekezdésben meghatározott elhunyt személy eltemettetése után. 

 
 
 

IV. Fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
 

14.§ (1) Az alábbi a.) - b.) pontokban szereplő segélyek az e rendelet 3.§-ában meghatározott, 
hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján meghozott olyan pénzbeli ellátások, 
melyek egészben vagy részben természetbeni szociális ellátási formában is nyújthatók. 

  
Természetben szociális ellátásként nyújtható:  
a.) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
b.)  az átmeneti segély, 
 

(2) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet utalvány, az élelmiszer, a tankönyv, a 
tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetése. 

 
(3) A természetbeni ellátás megállapítása különösen akkor indokolt, ha a kérelmező 

szociális körülményei vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján valószínűsíthető, 
hogy a támogatás vagy segély pénzben történő juttatása nem kívánt célra kerülne 
felhasználásra. 

 
(4) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint a rendszeres szociális segély 

természetbeni szociális ellátás formájában a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó 
kijelölt szerv ezirányú javaslata alapján nyújtható, az Sztv. 47.§ (2) és (2a) 
bekezdésében meghatározottak figyelembevételével. 

 
 
 

Köztemetés 
 
 

15.§ (1) A Polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő 
eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, amennyiben 
a haláleset helyszíne Ivánc község közigazgatási területe és ha az Sztv. 48.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. 

 
 

Közgyógyellátás méltányosságból 
 
 

16.§ (1) Az Sztv. 50.§ (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátási igazolvány 
adható: 

a.) akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át. 

b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költségének mértéke eléri a nyugdíjminimum 
20%-át. 

 
(2) A kérelem elbírálásánál a háziorvos, kezelőorvos, illetve gyógyszerész - egészségügyi 

állapotra, a gyógyszer illetve gyógyászati segédeszköz térítési díjára vonatkozó - 
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igazolását is figyelembe kell venni. 
 
(3) A közgyógyellátási igazolványt a jegyző határozata alapján a MEP állítja ki. 
 

 
V. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Az ellátások formái 
 

17.§ (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapellátási 
formákat biztosítja:  

a.) étkeztetés,  
b) házi segítségnyújtás 
c.) családsegítés 
d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
e.) nappali ellátásként idősek klubját. 
 
 

Étkeztetés 
 

18.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak 
és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 
(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy 

egészségi állapota miatt nem képes a fenti (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon 
gondoskodni.  

 
(3) Az étkeztetést az Önkormányzat az ivánci Vas Megyei Szakosított Otthon konyhájáról 

biztosítja a kijelölt szerven keresztül. Az étel házhoz szállítására kizárólag Ivánc község 
közigazgatási határán belül kerül sor. 

 
(4) Az étkeztetés az étel házhoz szállításával történik, az ivánci Önkormányzat 

gépjárművének igénybevételével. Az étel házhoz szállításának díját az Önkormányzat 
saját költségvetése terhére átvállalja.  

 
(5) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja, szállítási díj nélkül: 475 Ft/nap, mely az 

ÁFA összegét tartalmazza. Az étel házhoz szállítására kizárólag Ivánc község 
közigazgatási határán belül kerül sor. Az étel házhoz szállításának díja 15,- Ft/étkezési 
nap. 

 
Házi segítségnyújtás 

19.§ (1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a kijelölt szerven keresztül látja el, az Sztv. 
63.§-ban meghatározottak szerint. 

 
(2)    A házi segítségnyújtás térítési díja: 
a.) 35.100,- Ft alatt:                 0 Ft/óra     
b.) 35.101,- Ft – 65.100,- Ft    100 Ft/óra 
c.) 65.101,- Ft – 85.100,- Ft     200 Ft/óra 
d.) 85.101,- Ft -110.100,- Ft   250 Ft/óra 
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e.) 110.101,- Ft felett:                   300 Ft/óra. 
 

Családsegítés 
 
20.§ (1) Az Önkormányzat az Sztv. 64.§ (1) bekezdésében rögzített családsegítés feladatait a 

kijelölt szerven keresztül látja el, igénybevétele térítésmentes. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

21.§ (1) Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kijelölt szerven keresztül 
nyújtja, az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint, melyet a KOLPING Gondozási 
Központ Lenti és Kistérsége (8960 Lenti, Templom tér 11.) szervezet lát el. 

(2)  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 45,- Ft/nap. 
 

Idősek Klubja 
 

22.§ Az Önkormányzat nappali ellátásként a kijelölt szerven keresztül gondoskodik az 
Idősek Klubjáról, az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint. 

 
Intézményi térítési díjak 

 
23.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a Zalaegerszeg és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, évenként kétszer állapíthatja meg.  
 
(2) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a kijelölt szerv vezetőjétől kell kérni. 

  
(3)  A személyi térítési díj összegét az intézményvezető az Szt. 114-119/C §-aiban foglalt    

szabályok figyelembevételével állapítja meg, és erről a térítési díj fizetésére kötelezettet 
írásban tájékoztatja. 

 
(4)  A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményben 

a személyi térítési díjak az Intézményvezető által történő évi felülvizsgálata után, az új 
személyi térítési díjak kerülnek bevezetésre. 

 
A személyi térítési díjak megfizetése 

 
24.§  (1) A személyi térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni. 
 
(2)  A befizetett és ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő 

befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló 29/1993. (II.27.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése szerint korrigálni kell. 

(3) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését az alábbiak szerint 
kell bejelenteni az intézményvezetőnek: 

     - alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal 
korábban írásban kell a bejelentést megtenni. 

 
Az intézményvezető és az ellátást igényvevő között kötendő megállapodás 

 
25.§ (1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást 

köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A 
megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B.§ és 94/D.§-ában foglaltakon túl az 
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alábbiakra is: 
a.)  étkeztetés esetén az étkeztetés módjára; 
b.)  házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára; 
c.)  a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára; 
d.)  az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az 

előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira; 
e.)  az ellátás megkezdésének időpontjára; 
f.)  az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre; 
g.)  a döntések elleni jogorvoslat módjára. 

 
Az intézményi jogviszony megszűnése 

 
26.§ (1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt. 100.§ és 101.§-ában foglalt esetekben és 

módon. 
 
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 
a.) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell 

részesíteni, 
b.)  a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c.) elhalálozik, 
d.)  kéri az ellátás megszüntetését. 
 
(3) Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszűnéséről 

az intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt. 
 
(4) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy/két alkalommal állapítja 

meg. 
 
(5) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott 

kérdések tekintetében az Szt. 114.-119.§-ában foglaltak az irányadóak. 
 

Házirend 
 
27.§ A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény házirendjét Zalaegerszeg és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá. 
 

Záró rendelkezések 
 

28.§ (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályban, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 2/2011. (II.17.), 9/2011. (VI.03.), 11/2011. (VIII.31.), 
15/2011. (XI.10.), 1/2012. (II.15.), 3/2012. (II.27.), 4/2012. (III.29.) önkormányzati 
rendeletek. 

Ivánc, 2012. december 13. 
 
 
          Gyarmati Tibor                                               Hollósiné Botka Ildikó 
         polgármester                                                           körjegyző 
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Záradék: 
E rendelet kihirdetésre került 2012. december 14. napján Ivánc község Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
 
Ivánc, 2012. december 14. 
    Hollósiné Botka Ildikó  
              körjegyző 


