
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 16/2016. (IX. 29.), a 12/2017. (VI. 29.), a 14/2017. (IX. 28.), a 2/2019. 

(I. 30.), 1/2020. (I. 31.), a 4/2020. (II. 25.) és a 4/2021. (III. 25.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelete 
 

a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 

(egységes szerkezetben) 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 92. § (1) 
bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 6. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (4) bekezdésében és a 142/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, 
a 10. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a 11. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 11/A. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 11/B. § (1)-(5) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 11/B. § (6) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:1,2 

 
1. Általános rendelkezések 
 
1. §  A települési támogatások iránti kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalához vagy annak ügyfélszolgálatához kell benyújtani 
hivatali időben személyesen, vagy postai úton, melyhez az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatvány is használható. 

 
2. §  A települési támogatás iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 

családja jövedelmi viszonyairól és igazolnia kell azokat. A 
jövedelemszámításnál irányadó időszakként a szociális igazgatásról és 

                                           
1 Módosította a bevezető részt a 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától. 
2 Módosította a bevezető részt a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. április 1. napjától 
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szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésben 
meghatározottakat kell tekinteni. 

 
3. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett települési támogatás 

megtérítésére való kötelezés esetében engedélyezhető: 
a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, 
vagy családjában – a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez nyújtott támogatás esetében háztartásában – az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át nem haladja meg, 

b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, 
vagy családjában – a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez nyújtott támogatás esetében háztartásában – az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át nem haladja meg, 

c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, 
vagy családjában – a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez nyújtott támogatás esetében háztartásában – az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét nem haladja meg. 

 (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60%-át. 

 
4. §  A pénzbeli támogatást a kérelmező lakcímére vagy a lakossági 

bankszámlájára utalással kell folyósítani. 
 
5. §3    
 
6. § A települési támogatások megállapításával, megszüntetésével, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás visszafizetésre 
kötelezéssel és a visszafizetésre kötelezés csökkentésével, elengedésével, 
vagy annak részletekben történő engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásokban a képviselő-testület átruházza a hatáskörét a polgármesterre. 

 
2. Települési támogatások 
 
7. § (1)4,5 Települési támogatásra jogosult az az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, egyedül élő személy esetében a 350%-át. 

                                           
3 Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2020. április 1. napjától. 
4 Módosította a 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2017. január 1. napjával. 
5 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 1. napjától. 
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 (2)6,7  Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől eltérően, ha a kérelmező 
egyedülállóként nevel gyermeket, a családban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át. 

(3)8 A települési támogatás összege 
 a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként nem 

lehet kevesebb 7000 Ft-nál és nem lehet több, mint az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege, 

 b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és személyenként 
nem lehet kevesebb 5000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 75%-nál. 

 (4) Települési támogatást ugyanazon család részére évente legfeljebb 4 
alkalommal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző támogatás 
megállapítása óta 90 nap eltelt. 

 (5) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel, akkor az (1)-(2) 
bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal 
lehet megállapítani. 

 (6)9 Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy 
alkalommal, legfeljebb 50 000 Ft összegű települési támogatást lehet 
megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő. 

 (7) A (6) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában 
igazoltan: 
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jövedelemkiesés következett be, 

vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy 
b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett 

bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy 
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közös költség 

tartozás halmozódott fel, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át, vagy 

d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik. 

 
8. § (1)10 Települési támogatást kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor az 

eltemettetőnek, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, 
egyedül élő személy esetében az 600%-át. 

                                           
6 Módosította a 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától. 
7 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 1. napjától. 
8 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 1. napjától. 
9 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 1. napjától. 
10 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. április 1. napjától. 
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 (2)11,12 A települési támogatás összege koporsós temetésnél 60 000 Ft, 
hamvasztásos temetésnél 40 000 Ft. 

 (3) A haláleset bekövetkeztére tekintettel igényelt települési támogatás iránti 
kérelmet a halálesetet követő harminc napon belül kell benyújtani. 

 
9. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetéséhez települési 

támogatásra jogosult: 
a) jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül az a személy, akinek a 

háztartásában kizárólag – már a tárgyév január 1-jén – 65. életévét 
betöltött személy él, vagy 

b) az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy 
hozzátartozói nyugellátásból, házastársi pótlékból, korhatár előtti 
ellátásból, rehabilitációs ellátásból, rokkantsági ellátásból vagy 
rokkantsági járadékból származik, és az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetében a 200%-át, vagy 

c) az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a b) pont 
szerinti ellátásból származik, és 25. év alatti, nappali tagozaton 
köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben tanuló gyermek 
eltartásáról gondoskodik, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át. 

 (2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a háztartásban élőnek kell 
tekinteni a gyermeket akkor is, ha szorgalmi időszakban a háztartáson kívül 
tartózkodik. 

 (3) A támogatást egy naptári évre kell megállapítani. A kérelmet minden évben 
január 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 (4) A támogatás összege megegyezik a 60 l-es gyűjtőedényért fizetendő 
közszolgáltatási díj 
a) 50%-ával: 

aa)13 az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a háztartás minden 
tagja a 75. életévét még nem töltötte be, 

ab) az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben, 
b) 100%-ával: 

ba) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a háztartás minden 
tagja a 75. életévét a tárgyév január 1-jén már betöltötte, 

bb) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetében a 
150%-át, 

bc) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

 (5) A kérelemhez csatolni kell: 

                                           
11 Módosította a 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjával. 
12 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. április 1. napjától. 
13 Módosította az 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. február 1. napjától. 
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a) az (1) bekezdés b) pontja szerint jogosult esetében a háztartás tagjai 
jövedelméről a 2. §-ban meghatározottak szerinti igazolást, 

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az a) pont szerinti igazolást 
és a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról az igazolást továbbá 
nyilatkozatot arról, hogy a gyermek eltartásáról a háztartásban 
gondoskodnak. 

 
10. § A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az 

eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell: 
a) 50%-ban, ha 

aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, vagy 

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, 

b) egészében, ha 
 ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, vagy 
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 
 
10/A. §14,15 (1) Óvodáztatási támogatás jogcímén települési támogatásra jogosult az a 

gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feltételek valamelyikének megfelel. 

 (2)16,17  Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és gyermekenként 
20 000 Ft. 

 (3)  Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 30-ig kell 
benyújtani, kivéve, ha az óvodai nevelési jogviszony ezt követően jön létre. Ez 
utóbbi esetben a jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül kell a kérelmet 
benyújtani. 

 (4)  A kérelemhez csatolni kell a tárgyévi nevelési évre vonatkozóan az igazolást az 
óvodai nevelésben való részvételről. 

 
3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és 
szakellátások 

 
11. § (1) Eplény Községi Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapszolgáltatást és szakellátást biztosítja társulás útján: 
a) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő VKTT 

Egyesített Szociális Intézmény keretében: 
aa) szociális étkeztetést, 

 ab) házi segítségnyújtást, 
 ac) idősek nappali ellátását, 
 ad) időskorú személyek átmeneti elhelyezését, 

                                           
14 Beiktatta a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 1-jei hatállyal. 
15 Módosította a 14/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 29-i hatállyal. 
16 Módosította az 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. február 1. napjától.  
17 Módosította a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. április 1. napjától. 
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 ae) időskorú személyek tartós elhelyezését. 

b) 18 

(2) 19  
(3) A szociális alapszolgáltatások és szakellátások igénybe vételének módjáról 

és a fizetendő térítési díj összegéről a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásában kijelölt önkormányzat alkot 
rendeletet. 

11/A. §20 Eplény Községi Önkormányzat a családsegítés személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapszolgáltatást ellátási szerződés alapján, Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény útján biztosítja. 

 
11/B. §21 (1) Eplény Községi Önkormányzat egyszemélyes falugondnoki szolgálatot 

működtet. 
(2)  Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat közvetlen személyes szolgáltatást nyújtó 

alapfeladatának minősül 
a) a közreműködés 

aa)  az étkeztetésben, 
ab)  a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 
ba)  a háziorvosi rendelésre szállítás, 
bb)  a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való 

hozzájutás biztosítása, 
c) az óvodáskorú gyermekek egyéb szállítása. 

(3)  Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat közvetlen személyes szolgáltatást nyújtó 
kiegészítő feladatának minősülő lakossági szolgáltatások a közösségi, 
művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése. 

(4)  Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat önkormányzati feladatok megoldását 
segítő, közvetett szolgáltatásai 
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

(5)  Az Eplényi Falugondnoki Szolgálat a zirci Szent Bernát Idősek Otthonából 
napi egyszeri étkezéshez – az igényeknek megfelelően, – szállítja az ebédet 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodásai és a VKTT Egyesített Szociális 
Intézménytől étkeztetés szociális szolgáltatást igénybevevők részére.  

(6)  A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmet, az ellátást igénylő vagy 
törvényes képviselője, a falugondnoknál vagy a polgármesternél terjesztheti 
elő, szóban vagy írásban. A településen belüli szolgáltatási igényt az 
igénybevételt megelőzően minimum 2 munkanappal, a településen kívüli 
szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell kérelmezni. 

 
  

                                           
18 Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2019. február 1. napjától.  
19 Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan: 2021. április 1. 
napjától. 
20 Beiktatta a 2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. február 1. napjától.  
21 Beiktatta a 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától. 
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4. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
 
12. §22(1) Eplény Községi Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátást biztosítja ellátási szerződés alapján, Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény útján: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek átmeneti ellátása. 

 (2)23 
 (3) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének módjáról és a fizetendő 

térítési díj összegéről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata alkot 
rendeletet. 

 
5. Záró rendelkezések 
 
13. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
 
14. §  A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő önkormányzati segély és 

köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége ügyekben e rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
15. §  Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. 

                                           
22 Módosította a 2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. február 1. napjával.  
23 Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan: 2021. április 1. 
napjától. 


