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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, a 32. § (3) 

bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. § (1) 

bekezdésében, valamint a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésben foglalt 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I.  FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A rendelet célja 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy a képviselőtestület a rászorultság függvényében – a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével – meghatározza a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások formáit, szervezeti kereteit, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételének feltételeit, az eljárási szabályokat és az egyes ellátásokért 

fizetendő térítési díjakat, tekintettel arra, hogy az ellátásokat az önkormányzat a 

magasabb szintű jogszabályban megállapított rendelkezések szerint köteles  biztosítani. 
 

A rendelet hatálya 

2. § 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén 

tartózkodó:  

a) lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra 

b) letelepedési, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre 

c) a hontalanokra 

d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre 

e) az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén 

tartózkodó, az Szt. 3. §-ában meghatározott személyekre, továbbá az Szt. 7. §-ának 

(1) bekezdésében meghatározott ellátások esetén – hatáskörre és illetékességre 

tekintet nélkül – arra a rászorulóra, akinek életét, testi épségét az ellátás hiánya 

veszélyezteti. 
 

Feladat- és hatáskörök 

3. § 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások közül elsőfokú hatáságként jár el  

a)  az Ügyrendi Bizottság  

- a 70 éven felüli egyedül élő személyek átmeneti  segélyével összefüggő 

ügyekben 

b)  a Polgármester 

- az átmeneti szociális segéllyel 

- a temetési segéllyel és  

- étkeztetéssel (többszöri kifizetésű átmeneti segély) 

- krízis helyzetbe került személyek támogatásával  összefüggő 

ügyekben 

- Tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő ügyekben. 
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c)  a  Mohácsy Ferenc FALUHÁZ-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási 

Központ Vezetője 

- az Szt. 62. § (1) bekezdése szerinti étkeztetéssel és 

- a nappali ellátás nyújtásával  

- a házi segítségnyújtással összefüggő ügyekben 
 

Eljárási szabályok 

4. § 
 

(1)  Az e rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni, valamint személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások [a továbbiakban: szociális ellátások] 

megállapítására irányuló eljárás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 

kérelemre indul. 
 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem elbírálása tárgyában az eljárás 

megindítását kezdeményezheti az érdekelt, de az is, aki a rászoruló helyzetéről 

tudomást szerez. 
 

(3)  A (4) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve az e rendeletben 

szabályozott szociális ellátás iránt Ágasegyházi Polgármesteri Hivatalnál 

[továbbiakban: Hivatal] lehet szóban, vagy írásban  kérelmet előterjeszteni az 

adott szociális támogatás igénylésére szolgáló nyomtatvány egyidejű kitöltésével.  

Az eset körülményeire tekintettel szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet is 

fel kell venni. 
  
(4)   Az e rendelet 28. § (2) bekezdés b) és g) pontjaiban nevesített alapellátások iránti 

kérelem a Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási 

Központot Vezetőjénél, a 28. § (2) bekezdés c) - f) pontjaiban nevesített 

alapellátások iránti kérelem a Humán Szolgáltató Központ Vezetőjéhez címezve, de 

a Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási Központot   

Vezetőjénél terjeszthető elő. 
 

(5)  Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 162. § (1) 

bekezdése alapján kizárt. 
 

5. § 
 

(1) A szociális ellátás iránti kérelem érdemi elbírálásához a kérelemnek az Szt. 18. §-

ában meghatározott adatokon még túl tartalmaznia kell:   

-  a támogatási igény indokait, a jogosultságot (méltányosságot)  

megalapozó konkrétsággal és részletességgel 

- hajléktalan személy esetén a címet, melyre az ellátás folyósítását 

kérelmezi  
 

(2) A kérelmező köteles  vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége 

tudatában nyilatkozni és a jogosultság megállapítása érdekében hitelt érdemlő 

módon igazolni az általa szolgáltatott adatokat, tényeket, körülményeket.  
 

(3) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmezőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy saját ellátására kötött-e tartási- életjáradéki- vagy 

öröklési szerződést, illetve - temetési segély igénylése esetén - arról, hogy az 

elhunyttal ilyen szerződést kötöttek-e. 
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(4) A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat 

formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely által 

kiállított átlagkereset-igazolás, a fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, 

nyugdíjszelvény,  a pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, stb.  
 

(5) A kiadások hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat 

formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a közüzemi vagy 

egyéb szolgáltató által kiállított számla, a pénzintézeti igazolás, befizetési 

csekkszelvény, postautalvány, nyugta, szállásadó írásbeli nyilatkozata (albérleti díj 

esetén), a gyermektartást kapó írásbeli nyilatkozata,   
 

(6) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén szükséges a Járási Munkaügyi 

Kirendeltséggel való együttműködés tényének igazolása is. 
 

(7) Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának, illetve az által szolgáltatott adat, 

tény vagy körülmény valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve 

hatáskörrel rendelkező szerv köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a 

célból a Hivatal útján – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával – 

megkeresi az illetékes adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez be, 

környezettanulmány készítését indítványozza, stb. 
 

(8)  Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak rendelkezésre, de a kérelmet 

haladéktalanul kell elbírálni, mert a  késedelem életet, egészséget, testi épséget 

veszélyeztetne, a kérelmező (2) bekezdés szerinti nyilatkozata – melyet az irányadó 

időszakra forrásonként és személyenként köteles megtenni – is elfogadható. 
 

(9) A kérelmet érdemi döntésre a Hivatal ügyintézője készíti elő. A tényállás 

feltárása során nincs szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely az 

önkormányzat, illetve a Hivatal nyilvántartásaiban is szerepel, illetőleg amelyről 

hivatalos tudomása van.  Ha jogszabály vagy e rendelet nem rendeli el, és a 

kérelem érdemi elbírálása szempontjából az nem szükséges, 

környezettanulmányt nem kell készíteni abban az esetben, ha a kérelem 

benyújtását megelőző 6 hónapon belül a hatóság - szociális vagy gyermekvédelmi 

ügyben - a jogosultság megállapítása szempontjából szükséges körülményeket 

már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban - a hatóság előzetesen 

lefolytatott vizsgálatát követően – lényeges változás nem következett be. 
 

(10)  Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más szociális ellátásra lenne jogosult, 

erre a körülményre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell 

hívni, illetve – ezzel egyidejűleg – a megfelelő kérelemnyomtatványt  részére meg kell 

küldeni.  
 

(11) Az e rendeletben meghatározott eljárási szabályokat a Szt. 5. – 16. §-aiban foglalt 

rendelkezésekre figyelemmel kell alkalmazni. 
 

Jogorvoslat 

6. § 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások és szolgáltatások ügyében az első fokon a 

Polgármester, az Ügyrendi, az Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, 

Gondozási és Sportolási Központ Vezetője által meghozott döntés ellen az 

Ágasegyháza Község Képviselő-testületéhez címzett, de az elsőfokú hatósághoz 

benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni,  a határozat közlésétől számított 

15 napon belül. 
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(2) Ágasegyháza Község Képviselő-testületének e rendeletben szabályozott ellátások és 

szolgáltatások ügyében másodfokon meghozott határozata ellen jogszabálysértésre 

hivatkozással lehet a Bács-Kiskun Megyei Törvényszékhez 30 napon belül 

keresetet benyújtani. 
 

A szociális ellátás folyósításának módja és ideje 

7. § 
 

(1) Az e rendelet alkalmazásával megállapított pénzbeli rendszeres szociális ellátást a 

tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Hivatal pénztárában kell közvetlenül a 

jogosult, vagy törvényes képviselő, alakszerű meghatalmazott számára  kifizetni.  
 

(2) Az e rendelet alkalmazásával megállapított átmeneti segélyt, temetési segélyt az 

arról szóló határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a Hivatal pénztárában 

kell a jogosult, vagy annak törvényes képviselője, alakszerű meghatalmazottja 

számára  kifizetni.  
 

(3) Az e rendelet alkalmazásával természetben megállapított szociális ellátást az arról 

szóló határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a határozatban megjelölt 

helyen, formában és módon kell folyósítani. 
 

(4) Ha az eseti ellátás haladéktalan folyósítása szükséges azért, mert az (1)-(3) 

bekezdésekben meghatározott határidő megtartása életet, egészséget, testi épséget, 

vagy az ellátás törvényes célját veszélyeztetné, a Hivatal - a döntésről szóló 

határozat szerint - haladéktalanul gondoskodik a folyósításról. 
 

(5) Amennyiben az ellátás célját a jogosultnak való közvetlen kifizetés (átutalás) 

veszélyezteti, a pénzbeli ellátás – ha azt jogszabály nem zárja ki – a hatáskörrel 

rendelkező szerv határozata alapján annak a szolgáltatónak (pl. közüzem) vagy 

intézménynek (pl. iskola) is közvetlenül megfizethető (átutalható), amelynek a 

jogosult érdekében visszterhesen nyújtott –  a szociális ellátást megállapító 

határozatban megjelölttel egyébként megegyező – szolgáltatása miatt jogosulttal 

szemben pénzkövetelése áll fenn. 
 

Az ellátás nyilvántartása, nyilvántartás, a szociális ellátás módosítása  

8. § 
 

(1) A jegyző az e rendelet szerinti szociális ellátások megállapítása, az ellátások 

biztosítása, fenntartása, módosítása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartás az e rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározottakat a 

valóságnak megfelelően tartalmazza. 
 

 (2) A jegyző a rendszeresen folyósított szociális ellátás időtartama alatt is 

folyamatosan vizsgálja, hogy a  nyilvántartásában szereplő adatok, tények, 

körülmények megfelelnek-e a valóságnak, és a jogosultság feltételeinek változása 

alapján kezdeményezi a szociális ellátás megszüntetését vagy módosítását. 
 

(3) A  rendszeresen folyósított szociális ellátás jogosultság feltételeinek változását az 

igénylő a változás bekövetkeztétől, illetőleg a tudomásra jutástól számított 15. 

napon belül köteles a Hivatalban bejelenteni. 
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A jogosulatlan ellátás megszüntetése, visszafizetése, méltányosság 

9. § 
 

(1) Meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha 

a) a kérelmező a jelen rendeltben, illetve az Szt.-ben meghatározott 

bejelentési kötelezettségének nem tett eleget 

b) a kérelmező szándékosan valótlan adatokat közölt, vagy olyan 

körülményeket hallgatott el, amelyek alapján nem lett volna jogosult a 

támogatásra 

c) ha a jogosultság feltételei megszűntek  
 

(2) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás megszüntetéséről vagy 

módosításáról, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, 

a részletfizetés engedélyezéséről a szociális ellátás iránti kérelmet első fokon 

elbírálni jogosult szerv határozatban dönt. 
 

(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás meg kell téríteni. Ha a megtérítés 

elrendelésére kerül sor:     

a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és 

b) a kamat összegét az (2) bekezdésben meghatározott szerv elengedheti, 

illetve csökkentheti. 
 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott méltányosság gyakorlására az e rendeletben 

meghatározottak alapján jogosult kérelmezővel kapcsolatosan van lehetőség, 

kizárólag az alábbiak szerint: 

a) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb 

összegét nem éri el - a jogosulatlanul felvett ellátás megtérítése 

elengedhető 

b) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb 

összegének a 200%-át nem haladja meg - a jogosulatlanul felvett ellátás 

teljes összegének legfeljebb 50%-a engedhető el 

c) az a) és b) pontok hatálya alá nem tartozó indokolt esetekben legfeljebb 

12 havi részletfizetése engedélyezhető. 
 

(5) Aki az ellátásra való jogosultságával vissza él és ezzel kárt okoz, köteles az általa 

okozott  teljes kárt megtéríteni. 
 

(6) Az ellátásra jogosult, aki felróható magatartásával megsérti az e rendeletben 

meghatározott normákat, szabálysértést követ el, és harmincezer forint mértékű 

pénzbírsággal büntethető 
 

(7) Az (1) bekezdésben meghatározottak esetében a polgármester, a (2) bekezdésben 

meghatározottak esetében a jegyző jár el elsőfokú hatóságként. 
 

II. FEJEZET 

KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 
 

I. Cím 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
 

Az ellátások formái 

10. § 
 

(1)  Az önkormányzat az Szt. által eltérést nem engedően meghatározott ellátásokon túl 
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– a törvényi szabályozás alapján és azzal összhangban – szociális rászorultság 

esetére méltányosságból saját maga is meghatároz   

a) Szt. 45. § (1) bekezdése szerinti átmeneti segélyt, 

b) Szt. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján természetben nyújtott átmeneti 

segélyt (70 év feletti személyek szemétszállítási díjának átvállalását,  

krízishelyzetbe került személyek támogatását) 

c) a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igényléséről és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. [továbbiakban: Korm. rendelet] 31. § 

szerint  az  47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapítható  átmeneti 

segélyt (étkeztetést). 

d) Szt. 46. §  (1) bekezdése szerinti temetési segélyt, 

e) Szt. 48. §  (1) bekezdése szerinti köztemetés, 
 

(2)  Az e rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások közül azokat, amelyek az Szt. 

alapján természetbeni szociális ellátásként is nyújthatók, csak azokban az esetben 

lehet pénzbeli ellátást megállapítani, ha azt az önkormányzat természetben nem 

képes jogszabályszerűen folyósítani, illetve ha - az eset összes körülményeinek 

figyelembe vételével - az ellátás természetbeni folyósítása ésszerűtlen lenne, vagy 

nem szolgálná az adott ellátási formára törvényben meghatározott rendeltetését. 
 

 (3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő 

nyújtásának eljárási szabályait, a természetbeni juttatás formáit az önkormányzat 

külön rendeletben szabályozza azzal, hogy védelembe vett gyermekenként a 

rendszeres szociális segély megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 

60%-a nyújtható természetben. 
 

(4)  Természetbeni ellátásként megállapítható, különösen: az élelmiszer, a tankönyv, a 

tüzelő segély, a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő 

támogatás (a földhasználati lehetőség,  mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,  

a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök, a 

szaktanácsadás, a szakképzés biztosítása) stb. 
 

Aktív korúak ellátása 

11. § 
 

(1) Aktív korúak ellátása kapcsán jogosultságot - az Szt. 33. § (1) bekezdés a)-g) 

pontjaiban meghatározott jogcímek alapján - hatósági jogkörén belül a jegyző az 

Szt. 33.-37/C. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően  állapít meg.  
 

(2)  Az  aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskört – a magasabb szintű 

jogszabályban  meghatározott esetek kivételével - a jegyző hatósági jogkörében 

eljárva gyakorolja. 
 

(3)  Az  aktív korúak ellátását – a kérelem benyújtásától –  határozatlan időre kell 

megállapítani. Amennyiben a támogatásra való jogosultság megszűnik, az ellátás 

folyósítását az erről szóló határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell 

megszüntetni.  
 

(4) Az aktív korúak ellátása egyéb feltételeként az önkormányzat előírja, hogy a 

kérelem  

         benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. 
 

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat – fegyelemmel a R. 18 § (1) bekezdésben  

         meghatározott feltételekre – alkalmazni kell. 
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Rendszeres szociális segély 

12. § 
 

(1) Rendszeres szociális segélyt - az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban 

meghatározott aktív ellátásra jogosult személy részére - az Szt. 37.-37/C. §-aiban 

foglalt rendelkezéseknek megfelelően  lehet megállapítani. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl rendszeres szociális segély a 12. § (2) 

bekezdésben meghatározottak szerint állapítható meg annak az Szt. 37. § (1) 

bekezdés d) pontjaiban meghatározott aktív ellátásra jogosult személy részére is, 

aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 

 a) munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, illetőleg legalább 30%-

os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ezen egészségi állapotáról 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje által 

kiállított, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást, vagy 

szakvéleményt csatol, vagy 

b) várandós anya, ha a méhmagzat legalább 91. napos, és erről csatolja a 

szülész szakorvos által, a magzat fogantatásának vélt időpontjáról 

kiadott igazolását. 
 

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő 

személynek a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttműködési  

kötelezettsége áll fenn szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó 

programban való részvétele céljából a Kerekegyháza Város Önkormányzatának 

Humánszolgáltató Központja Családsegítő Szolgálatával [továbbiakban: 

Családsegítő Szolgálat] (6041 Kerekegyháza, Fő út 76. szám).  
 

Együttműködési  kötelezettség 

13. § 
 

(1)  A Családsegítő Szolgálat a nem foglalkoztatott személyek szociális helyzetének, 

korának, mentális és egészségi állapotának megfelelő, egyénre szabott 

beilleszkedést segítő programot [a továbbiakban: program] határoz meg. 
 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott program típusai különösen: 

a) tanácsadás, 

b) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás, 

c) munkavégzésre felkészítő foglalkozás 

d)  életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás 

e) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program 

f) alkalmi munkavállalást elősegítő program, 

g)  egyéb az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő program. 
 

14. § 
 

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő 

személy együttműködésre köteles a Családsegítő Szolgálattal, melynek alapján 

a) az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15. napon 

belül nyilvántartásba vétel céljából jelentkezik a családsegítő 

szolgálatnál, 

b) együttműködik a Családsegítő Szolgálat által javasolt program 

összeállításában, a programról a Családsegítő Szolgálattal írásos 

megállapodást köt, teljesíti a programban meghatározott feladatokat, 
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c) felülvizsgálattal összefüggő kötelezettségeinek eleget tesz. 
 

(2) Nem minősül együttműködőnek az, aki az (1) bekezdésben foglalt együttműködési 

kötelezettség bármely lényeges feltételének nem tesz eleget. 
 

(3) Az együttműködési kötelezettség 2 éven belül történő ismételt megszegése esetén a 

rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni 

a) az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott kötelezettségek 

megszegése esetén a határidő leteltét követő naptól, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség megszegése 

esetén a Családsegítő Szolgálat által megjelölt időponttól. 
 

Közfoglalkoztatás 

15. § 
 

(1) A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat a 

Polgármesteri Hivatal látja el, melynek keretében belül vezeti az összes 

jogszabályban és egyéb jogi eszköz által meghatározott nyilvántartást, az elvégzett 

munkáról munkanaplót vezet, előkészíti a szerződéskötéseket,  elvégzi a 

közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő pénzügyi-számviteli és munkaügyi 

feladatokat,  elkészíti a jelentéseket, stb. 
 

(2) A közcélú foglalkoztatás területei különösen az alábbiak lehetnek: 

a) környezetgondozás (közterület-gondozás, község rendezés, stb.), 

b) környezetvédelem (parlagfű irtás, belvíz elleni  védekezés, egészséget 

veszélyeztető gyomnövények eltávolítása, illegálisan lerakott szemét 

eltávolítása, stb.) 

c) közreműködés az intézmények szakmai és szakmai munkát segítő 

tevékenységében (rendezvény szervezés, közművelődési munka, 

takarítás, stb.) 

d) településgazdálkodás (hóeltakarítás, útépítés és javítás, karbantartás,  

kőművesmunkák elvégzése, erdők tisztítása, külterületi munkák 

elvégzése, stb.) 

e) személyi szolgáltatások (idős- vagy gyermek gondozás, ebédkihordás, 

postai küldemények kihordása, stb.) 

f) egyéb a közfoglalkoztatás törvényben meghatározott rendeltetésének 

megfelelő munkavégzés. 
 

(3) Az a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, akinek a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége  

         [továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség] munkát ajánlott fel, köteles  

a) a Munkaügyi Kirendeltség által kötött együttműködési 

megállapodásban meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál 

(VISEMUD Bt. 6070 Izsák, Bercsényi utca 13. szám) megjelenni és a 

foglalkoztatásához szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot 

elvégeztetni, 

b) az I. fokú munkaköri alkalmasság szakvélemény egy példányát a 

Polgármesteri Hivatalnál leadni, 

c) mint a Polgármesteri Hivatal által munkavégzésre kiközvetített személy 

foglalkoztatási helyén a közcélú munkát elvégezni. 
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

16. § 
 

(1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra  - az Szt. 35. § (1) bekezdésében 

meghatározott személy [a továbbiakban: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult] - az Szt. 33.-36. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően  lehet 

jogosult. 
 

(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy 

ház és annak udvara, kertje, a kerítés, a kerítéssel a közterület felől kívül határos 

terület, a járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának 

biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.  
 

17. § 
 

 (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy udvarát, abban az 

esetben kell rendezettnek tekinteni, ha  

a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 30 cm-t, 

b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem 

foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 30 cm-t, 

c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet /120 vagy 80  literes 

kuka/ kétszeres űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási hulladék 

az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, 

d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, 

melynek a tisztasága is megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és 

légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé-, 

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, 

és a kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, 

f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan 

található, 

g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a 

csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld, és növények sem 

akadályozzák, 

h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az 

úttestre, 

i) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, 

vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 
   

(2) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos 

tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított 

rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a 

kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos 

határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével 

- felszólítja.  
 

(3)  A helyszíni ellenőrzés elvégzésére a polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal 

környezetvédelem-, illetőleg a szociális ellátások területén eljáró köztisztviselői 

jogosultak.”  
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Átmeneti segély 

18. § 
 

(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 

átmeneti segély nyújtható. 
 

(2) Az átmeneti segély alkalmanként adható: létfenntartásra, gyógyszertámogatásra, 

az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi 

szolgáltatás díjaként, illetve egyéb váratlanul felmerülő kiadások – például 

betegség, elemi kár, tüzelőbeszerzés, közüzemi számla kiegyenlítése stb. – részbeni 

vagy teljes mértékű fedezése, 
 

(3) Átmeneti segély – az ugyanazon háztartásban élő, az 1 főre jutó családi 

jövedelemszámításnál külön családba tartozónak minősülő  hozzátartozónak 

minősülő –személyek számára családonként évente legfeljebb kétszer adható 

abban az esetben, ha a kérelmező háztartásában élő családtagjainak egy főre eső 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 110%-át, egyedül élő személy esetén a 160 %-át. 
 

(4) Az alkalmanként adott átmeneti segély egyhavi összege esetenként legalább 3.000,- 

Ft, legfeljebb 10.000,- Ft lehet. 
 

70 év feletti személyek szemétszállítási díjának átvállalása 

19. § 
 

Ha Ágasegyháza Község Önkormányzatának éves költségvetése előirányzatként is 

biztosítja, a településen lakóhellyel rendelkező 70 éven felüli egyedül élő személyt a 

szilárd hulladék tárolásával, elszállításával kapcsolatos közterhének mértékében - 70. 

életéve betöltését követő év első napjától - kérelmére az önkormányzata az Szt. 47. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján természetben nyújtott átmeneti segélyben részesíti oly 

módon, hogy köztartozását a szolgáltató irányában rendezi. 
 

Krízishelyzetbe került személyek támogatása 

20. § 
 

(1) Különleges méltányolást érdemlő körülmények fennállása esetén kérelmére - 

legfeljebb 4 évig terjedő részletfizetési kötelezettség megállapítása mellett - 

kamatmentes kölcsön nyújtható annak a legalább 3 éve életvitelszerűen a 

településen tartózkodó ágasegyházi lakos lakóingatlan tulajdonosnak, aki lakáscélú 

kölcsönszerződésből eredő tartozása miatt megélhetését közvetlenül veszélyezteti, 

feltéve, ha a krízishelyzet kialakulását nem önmaga idézte szándékosan elő, és ha a 

kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a számára megállapított szívességi 

kölcsön összege reálisan elégséges lehet ahhoz, hogy tartozását hosszabb távon 

rendezni tudja. 
 

 (2) A kamatmentes kölcsön összegét  – mely nem haladhatja meg  a személyi alapbér 

mindenkori legkisebb (nettó) összegének a 200 %-át – az Szt. 47. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott természetben nyújtott átmeneti segély formájában kell a 

hitelintézet felé teljesíteni. 
 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szívességi kölcsön  megállapítására – a 

Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság véleményének megkérése mellett – a 

polgármester jogosult.  
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Étkeztetés 

21. § 
 

(1) Ha az eset összes körülményének alapulvételével az átmeneti segély nyújtásának  

törvényben meghatározott rendeltetése csak az e rendelet 20. § (1) bekezdésében 

meghatározott személy étkeztetése útján biztosítható, akkor a rászoruló részére az 

átmeneti segélyt - a Korm. rendelet 31. §-a szerint, az  Szt. 47. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján – étkeztetés formájában kell megállapítani. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetben nyújtott ellátást a polgármester 

egy adott időszakra - a konkrét időpontok és összegek megjelölésével – állapítja 

meg.  
 

Temetési segély 

22. § 
 

(1) Temetési segély állapítható meg annak, aki 

a) a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy 

arra nem volt köteles vagy, 

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselés 

saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
 

(2) Temetési segély állapítható meg, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

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

(3) A temetési segély összege  10 ezer forint. 
 

(4) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés 

költségéről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója 

nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi 

kivonatát, kivéve ha az Ágasegyháza községben hunyt el, valamint a 4. §. (4) 

bekezdés szerinti jövedelemigazolást. 
 

(5) A megállapított temetési segély 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. 
 

(6) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik a temetési segély a temetés 

költségének kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben, a határozatban meg kell 

jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetést igazoló számlát 

bemutatni. 
 

(7) A temetési segély adható természetbeni ellátás formájában is, ilyen esetben a 

temetési segély összegét a temetést végző szolgáltatónak kell átutalni. 
 

Köztemetés 

23. § 
 

Az  önkormányzat a köztemetésről – legfeljebb 100.000 forint költségfedezet mértékéig – 

az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint az  Ágasegyháza Község Képviselőtestületének 

18/2000.(XI. 2.) rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott temetkezési 

szolgáltató útján gondoskodik.  
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II. Cím 

 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
 

Az ellátások formái 

24. § 
 

(1)  A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az 

önkormányzat a Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és 

Sportolási Központ fenntartásával, működtetésével részben önmaga, részben 

társulásai útján és - kivételesen – más szerződéses jogviszony  létesítésével 

biztosítja. 
 

(2) Az önkormányzat saját illetékességi körén belül az Szt.-ben és az e rendeletben 

foglaltak szerint az alábbi alapszolgáltatások ellátásáról gondoskodik:  

a) Szt. 60. § (3) bekezdése szerinti tanyagondnoki szolgáltatás, 

b) Szt. 62. § (1) bekezdése szerinti étkeztetésről, 

c) Szt. 63. § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtásról, 

d) Szt. 64. § (1) – (3) bekezdései szerinti családsegítés, 

 (3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésbe meghatározott alapszolgáltatások közül 

a) az a) pontban meghatározott tanyagondnoki szolgáltatás nyújtásáról a 

Képviselő-testület által, a Polgármesteri Hivatal útján 

b)  a b) és g) pontokban meghatározottak nyújtásáról közvetlenül, az általa 

fenntartott  Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és 

Sportolási Központ útján 

c) a d)) pontban meghatározott szolgáltatás nyújtásáról pedig 

Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó 

Társulás keretei között, a Humán Szolgáltató Központ útján 

gondoskodik. 
 

Tanyagondnoki szolgáltatás 

25.§ 
 

(1) Az Szt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében saját 

illetékességi területén ingyenesen biztosítja az Szt. 60. § (3) bekezdésében 

meghatározott szolgáltatást mindazok számára, akik jogszabály alapján azt 

térítésmentesen jogosultak igénybe venni. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás nyújtásáról az Önkormányzat a 

helyi sajátosságok alapulvételével – két tanyagondnok alkalmazásával – két ellátási 

körzet alábbiak szerinti kialakításával gondoskodik:  

a) I. számú ellátási körzet: Ágasegyháza község külterületének 

Galambháza és Sándortelep vonzáskörébe eső lakott helyei; 

b) II. számú ellátási körzet: Ágasegyháza község külterületének Zsombos 

dűlő, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kossuth utca 

vonzáskörzetébe eső lakott helyei. 
 

 (3)  A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása során alapfeladatnak minősül:  

a)  a közreműködés  

 aa) az étkeztetés 

 ab) a házi segítségnyújtás 

 ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatása tekintetében, 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás 

 ba) a háziorvosi rendelésre szállítás 
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 bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás 

 bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati a segédeszközökhöz való 

hozzájutás   biztosítása tekintetében, továbbá 

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek vonatkozásában 

 ca) az óvodába, iskolába szállítás 

 cb) a gyermekek egyéb célú szállítása. 
 

(4)  A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása során kiegészítő feladatnak minősül: 

a)  a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, 

segítése, 

b)  az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 

továbbítása, 

c)  az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való    

közreműködés. 
 

(5)  A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása során az önkormányzati feladatok 

megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül: 

a)  az étel önkormányzati intézménybe történő szállítása, 

b)  az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

c)  a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 
 

(6) A tanyagondnokok az Szt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott célokhoz 

közvetetten illeszkedő, egyéb szolgáltatás jellegű feladatokat is elláthatnak, 

azonban ezzel nem veszélyeztethetik az alapellátás körébe tartozó feladatok 

teljesítését. 
 

(7) A tanyagondnoki szolgáltatok szakmai programját, továbbá működésüknek 

részletes szabályit  a Hivatal SZMSZ -e tartalmazza. 
 

Étkeztetés 

26. § 
 

(1)  Az ebben a szakaszban meghatározott rendelkezések szerint azoknak a szociálisan 

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik 

azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel  – koruk, 

egészségi állapotuk, vagy az Szt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott egyéb ok 

miatt –  nem képesek biztosítani. 
 

(2) Az ebben a szakaszban meghatározott rendelkezéseket mindazon személyek 

vonatkozásban értelemszerűen kell alkalmazni, akik e rendelet szerint, de nem az 

(1) bekezdésben foglaltak alapján étkeztetésben részesülnek. 
 

 ٭ (3)
 

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásra való jogosultság megállapítása   

kérelemre – határozatban – történik, melyben érdekében a kérelmező köteles a 

saját és az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pont szerinti családja jövedelmi viszonyait 

igazolni. A havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem 

benyújtását illetve a térítési díj felülvizsgálatát megelőző 1 hónapnál nem régebbi 

jövedelem, az egyéb jövedelmek vonatkozásában pedig az előző egy évi 

átlagjövedelem igazolása szükséges. 

 

 Hatályon kívül helyezte a 7/2014.(VIII.27.) számú rendelet 1. § (1) bekezdése ٭



15 
 

  

 
 

Házi segítségnyújtás 

27. § 
 

(1) Azok számára, akik ellátásukra önmaguk nem képesek és róluk más nem 

gondoskodik, az Önkormányzat házi segítségnyújtás keretében - az e rendelet 25. § 

(3) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint - lakókörnyezetükben 

biztosítja 

a)  az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

b)  az önálló életvitel fenntartásában és a lakókörnyezet higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 

c)  a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában 

való segítségnyújtást. 

 
 

(2)   ** 

 
 

(3) Az Önkormányzat a szolgáltatás megszervezése érdekében Ágasegyháza 

közigazgatási határain belül két segítségnyújtási körzetet állapít meg: 

a) I. házi gondozási  körzet: Alkotmány utca, Ady Endre utca, Árpád körút, 

Bajcsy-Zsilinszky utca, Bem utca, Bocskai utca, Domb utca, homok utca, 

iskola utca, Kisfaludy utca, Május 1. utca, Mókus utca, Néphadsereg 

utca Kossuth és Iskola utcákig terjedő szakasza. 

b) II. házi gondozási körzet: Akácos utca, Dózsa György utca, Felszabadulás 

utca, Fenyő utca, Jókai utca, Kossuth utca belterületi része, Mathiász 

utca, Petőfi utca, Rózsa Ferenc utca, Temető utca, Templom utca, Vasút 

utca. 
 

Családsegítés 

28. § 
 

Az Önkormányzat az Szt. 64. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott ellátást a szociális 

és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került 

személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetése érdekében - az e rendelet 25. § 

(3) bekezdés b) pontjában meghatározott formában - biztosítja. 
 

 A gyermekvédelem körébe tartozó ellátások, szolgáltatások 

29. § 
 

(1) A gyermekek védelmét szolgáló ellátások nyújtásának önkormányzati hatáskörben 

meghatározható feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény [továbbiakban: Gyvt.] 18. § (2) és 29. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a helyi sajátosságokra figyelemmel - 

Ágasegyháza Község Képviselőtestületének a  gyermekvédelem helyi 

szabályozásáról szóló külön rendelete [továbbiakban: Gyvr.] állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat a Gyvr.-ben meghatározott ellátások közül a gyermekjóléti 

szolgáltatásról az e rendelet 26 § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott módon, 

a gyermekek napközbeni ellátásáról pedig - a Gyvt. 41. §-ban foglaltak szerint -

óvodában és általános iskolai napközis foglalkozások keretében gondoskodik. 

 
 Hatályon kívül helyezte a 7/2014.(VIII.27.) számú rendelet 1. § (2) bekezdése ٭*
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III. Cím 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról 

 

A térítési díj 

30. § 

 

(1)  Ha az Szt, más jogszabály, vagy e rendelet másként nem rendelkezik, az  Szt. 114. 

§ (2) bekezdés a)-e) pontjai szerinti kötelezett az e rendelet hatálya alá tartozó 

ellátásokért  személyi térítési díjat fizet. 

 

(2)  A személyi térítési díj a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás 

keretében biztosított szolgáltatás díja, amelyet a szolgáltatás intézményi térítési 

díjának alapulvételével a szolgáltatást igénybe vevő állampolgár személyi, vagyoni 

és jövedelmi viszonyai alapján az ellátást biztosító intézmény vezetője határoz meg. 

 

(3)  A személyi térítési díjat a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az 

intézményi térítési díj alapulvételével -  a házi segítségnyújtás és a támogató 

szolgálat kivételével -  ellátási napra a kötelezett által fizetendő (bruttó) összegben 

kell az intézményvezetőnek megállapítania. 

 

(5) Az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével, a szociális ellátások térítési díját 

(az intézményi térítési díjat) Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a hatályos 

jogszabályi rendelkezések alapján – ha jogszabály kivételt nem tesz - évente (az 

általános forgalmi adó konkrét összegének meghatározása nélkül) állapítja meg oly 

módon, hogy – amennyiben annak van helye – azt a rászorultság tekintetében 

külön is meghatározza. 

 

(5) Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás a támogató szolgáltatás vonatkozásában Ágasegyháza Község 

Képviselőtestülete a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális 

Feladatellátó Társulásának Döntése alapján határozza meg. 

 

(6) Intézményvezetőnek minősül:  

a) a jelen rendelet 28. § (2) bekezdés  a), b) és g) pontokban meghatározott 

szolgáltatások tekintetében a Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, 

Gondozási és Sportolási Központ Vezetője 

 

b) a jelen rendelet 28. § (2) bekezdés  c) – f) pontokban meghatározott 

szolgáltatások tekintetében a Humán Szolgáltató Központ Vezetője. 

 

Az étkeztetés térítési díja 

 

31. § 
 

(1) Az étkeztetés intézményi térítési díját úgy kell megállapítani, hogy az ne haladja 

meg az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban 

felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összegét (továbbiakban: élelmezési 

térítés). 
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(2) A térítési díj összege:  

a) rászorultság megállapítására tekintettel: 533.-Ft/fő/nap +Áfa 

b) ٭٭*  
 

(3)  Ha az étkeztetésben részesülőnek az ételt házhoz szállítják: 

a) rászorultság megállapítására tekintettel: 583.-Ft/fő/nap +Áfa 

b) ٭٭*  
 

 (4)  Ha az ellátást a jogosult nem kívánja igénybe venni, azt legalább két munkanappal 

előtte intézmény vezetőjének írásban be kell jelentenie. Ennek elmulasztása esetén 

a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól csak a tényleges 

bejelentéstől számított  3. munkanaptól mentesül. Szabályszerű bejelentés esetén a 

kötelezett az általa megjelölt időtartam alatt  mentesül a térítési díj megfizetésének 

kötelezettsége alól. 
 

Házi segítségnyújtás 

32. § 
 

(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:  

a)   ٭٭٭٭ 
 

b)      270 .-Ft/óra٭٭٭٭٭ 

(2)   A házi segítségnyújtás térítési díját kötelezett a tárgyhónapot követő hónapot 

követő hónap 10. napjáig - utólag  - köteles megfizetni. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 

33. § 
 

(1)  Az általános iskolai intézményi térítési díj:  

a) csak tízórai igénybevétele esetén                                         76 Ft/nap+ ÁFA 

b) csak ebéd igénybevétele esetén                                          224 Ft/nap+ ÁFA 

c) csak uzsonna igénybevétele esetén                                       62 Ft/nap+ 

ÁFA 

d) napközi otthonos ellátás esetén                                           362 Ft/nap+ 

ÁFA 

(2)  A napközi otthonos óvoda intézményi térítési díj:  

a) csak tízórai igénybevétele esetén                                        61 Ft/nap+ 

ÁFA 

b) csak ebéd igénybevétele esetén                                         179 Ft/nap+ 

ÁFA 

c) napközi otthonos ellátás esetén                                         289 Ft/nap+ 

ÁFA 

 
III.  FEJEZET 

ÉRETELMEZŐ, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

34. § 
 

Az e rendelet kapcsán alkalmazott fogalmakat az Szt. 4. § (1) bekezdése szerint kell 

értelmezni. 
 

 

٭٭ *    Hatályon kívül helyezte a 7/2014.(VIII.27.) számú rendelet 1. § (3) bekezdése 
٭٭٭*     Hatályon kívül helyezte a 7/2014.(VIII.27.) számú rendelet 1. § (4) bekezdése 

 Módosította  a 7/2014.(VIII.27.) számú rendelet 1. § (5) bekezdése ٭٭٭٭٭  
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41. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és rendelkezésit - ha 

jogszabály kivételt nem tesz - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályt veszti Ágasegyháza Község 

Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek 

feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló – többször módosított - 9/2011.(V.31.) 

számú rendelete. 

 

(3) E rendeletet módosította a 7/2014. (VIII.27.) számú rendelet. A módosítás 2014. 

augusztus 28. napján lép hatályba. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§ 

 


