
Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (II.27.)) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátások szabályozásáról 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 

hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény  132.§ (4)bekezdésében feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

                                                                         1.§ 

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében Tar 

Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén a község 

teherbíró képességének figyelembe vételével meghatározza: 

a) a pénzbeli és természetbeni juttatások helyi szabályait, az ellátások igénybevételének 

módját, az ellátások mértékét,  

b) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, intézmény-rendszerének kereteit, 

jogosultsági feltételeit, 

c) a fizetendő térítési díjakat.  

2. A rendelet hatálya 

                                                                         2.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tar község közigazgatási területén élő, s életvitelszerűen a 

községben tartózkodó 

    a) magyar állampolgárokra, 

    b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 

    c) hontalanokra, 

    d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (2) és (3) , 7.§ (1)bekezdésében megjelölt 

személyekre. 
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3. Ellátások formái 

                                                                          3.§ 

1(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

a.)Települési támogatás  

aa.) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtandó támogatás 

ab.) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtandó 

támogatás  

ac.) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek szülője részére nyújtandó települési 

támogatás 

b.) Rendkívüli települési támogatás 

c.) Köztemetés  

 

2(2) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás keretében biztosított alapszolgáltatások 

 a) Étkeztetés. 

 b) Házi segítségnyújtás. 

 c) Család és gyermekjóléti szolgálat. 

(3)3 Tar Község Önkormányzata települési támogatásként, természetbeni támogatás 

formájában Karácsonyi csomagot adhat Tar közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhellyel 

rendelkező, 80. életévét tárgyévben betöltő személynek. 

 

(4)4 Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tari Örökzöld Óvoda óvodás 

gyermekei részére kiszámlázott térítési díj mértékét 100%-ban átvállalja, a költségeket a 

mindenkori költségvetési rendeletébe betervezi. A gyermek nevére kiállított szülő által 

kifizetett számlát minden hónap 10. napjáig el kell juttatni az Önkormányzat részére a 

szülőnek, az önkormányzat pedig támogatásként kifizeti a szülő részére.” 

 

 

1 Módosította: 8/2016. (V31.) Önkorm.rend. 1.§-a. Hatályos 2016. június 1-től. 

2 Módosította: 8/2016. (V.31.) Önkorm. rendelet. 2. §-a.  Hatályos 2016. június 1-től. 

3 Beiktatta: 30/2017.(XII.20.) önkorm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. december 21-től. 

4 Beiktatta: 3/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. május 1-től. 
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5(5) A Start Mezőgazdasági Munkaprogram során megtermelt termékeket -  elsősorban 

konyhakerti zöldségfélék - természetbeni támogatásként a polgármester a 7. §. (1) 

bekezdésében meghatározott személyeknek nyújthatja. 

A Start-munkaprogram keretében megtermelt termékek az adott termény betakarítási 

időszakában a rendelkezésre álló mennyiség erejéig adható.  

A kiosztott termékekről átvételi elismervényt kell írni, illetve nyilvántartást kell vezetni, mely 

tartalmazza az átvevő nevét, lakcímét, az átvett termék fajtáját és mennyiségét, az átvétel 

idejét, az átvevő aláírását. 

2.§. 

 

4. Hatáskör 

4.§ 

(1) A képviselő-testület a hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításával kapcsolatos 

hatásköröket : 

 a)  Művelődési és Szociális Bizottságra , 

            6b) Polgármesterre  

            7c) Jegyzőre ruházza át. 

 

8(2) A Művelődési és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a.) Települési támogatás  

aa.) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtandó 

támogatás 

ab.) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek szülője részére nyújtandó 

települési támogatásra  

9(3) A polgármester hatáskörébe tartozik: 

 

5 Beiktatta: 7/2019. (IX.10.) Önkorm. rend. 1.§-a. Hatályos: 2019. szeptember 11-től. 

6 Módosította: 20/2015. (VII.16.) Önkorm. rend. 2. §-a Hatályos 2015. július 17-től. 

7 Kiegészítette: 20/2015. (VII.16.) Önkorm. rend. 2. §-a Hatályos 2015. július 17-től. 

8 Módosította: 8/2016.(V.31.) Önkorm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. június 1-től. 

9 Módosította: 8/2016.(V.31.) Önkorm. rendelet  4. §-a. Hatályos 2016. június 1-től. 
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a.) Köztemetés. 

b.) Rendkívüli települési támogatás  

c.) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás 

 

10, 11(4) A jegyző hatáskörébe tartozik : lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtandó támogatás 

 

5. Eljárási rendelkezések 

                                                                      5.§ 

(1) A pénzbeli, természetbeni támogatási formák igénybevételére irányuló kérelmeket  

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén lehet benyújtani. 

 (2) A kérelemnek tartalmaznia kell, a kérelemhez mellékelni kell: 

     a) a kérelmező személyi adatait, 

12b.) a kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók nevét, személyi adatait, 

valamint     a hozzátartozói minőséget, 

           13c.) a kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását 

 

           d) a 2.§. (2) bekezdése  alá tartozó személyek esetében az ellátás igénylésének  

               időpontjában érvényes tartózkodási engedélyt. 

(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adati 

irányadók. 

14(4) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítását (települési támogatás, 

rendkívüli települési támogatás) a döntés követő 8 napon belül utalással, bankszámla 

hiányában, rendkívül indokolt esetben a pénzbeli ellátás készpénzben, pénztárból kifizethető. 

 

 

10 Beiktatta: 20/2015.(VII.16.) önkorm. rend. 3. §-a Hatályos 2015. július 17-től. 

11 Módosította a 8/2016. (V.31.) önkorm. rend. 4. §-a. Hatályos 2016. június 1-től. 

12 Módosította a 8/2016. (V.31.) Önkorm. rend. 5. §-a. Hatályos 2016. június 1-től. 

13 Módosította: 8/2016.(V.31.) Önkorm.rend.5. §-a. hatályos 2016. június 1-től. 

14 Módosította: a 8/2016. (V.31.) Önkorm. rend. 6. §-a hatályos 2016. június 1-től. 
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(5) A kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok, tények valódisága az eljárás 

során szükség esetén, az alábbiakkal ellenőrizhető:  

 a) környezettanulmány elkészítése, a kérelmező által megadott tartózkodási helyen,  

 b) az ügyintéző megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 

helyi gépjármű-nyilvántartót, jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalt (NAV), 

 c)15 munkanélküli státusz a Pásztói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály határozatával 

igazolható, 

 d) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, 

vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani, 

amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek, az erről szóló nyilatkozat is 

elfogadható, 

 e)16. életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással 

igazolható. 

(6) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybevett ellátás esetén az Szt. 17. §- ában 

foglaltak szerint kell eljárni. 

(7) Havonta rendszeresen folyósított pénzellátás esetén, a támogatásban részesülő a támogatás 

alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles 

bejelenteni a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén. 

(8) Az eljárás során az adatkezelésről és adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(9) Az eljárás során a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége által 

rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmazni. 

 

16„II. fejezet 

6. 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

Települési támogatás  

6.§  

 

15 Módosította: 23/2017.(XI.29.) Önkorm. rend.1. §-a hatályos 2017. november 30-tól. 

16 Módosította: 8/2016. (V.31.) Önkorm. rend. 7. §-a. Hatályos 2016. június 1től. 
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6.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtandó támogatás 

(1) A jegyző a lakhatási települési támogatást (továbbiakban: támogatás) állapíthat meg annak 

a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a család tagjainak vagyona nincs. 

(2) A támogatás a szociálisan rászoruló családok részére a család tagjai által lakott lakás, vagy 

nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához nyújtható. 

(3) A támogatás lakásfenntartási támogatásnak minősül. 

(4) A lakhatás elősegítése érdekében a támogatás a megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz történő 

utalással állapítható meg. 

(5) A támogatást természetbeni ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon 

rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező 

lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(6) A kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben az a lakhatással összefüggő kiadás 

veszélyezteti a legnagyobb mértékben, amelyik szolgáltatónál a kérelmezőnek/háztartásnak 

közüzemi díjtartozása van. Ha a kérelmezőnek/háztartásnak közüzemi díjtartozása nincs, 

abban az esetben a legmagasabb összegű közüzemi díjhoz kell a támogatást nyújtani. 

(7) A támogatás összege 2.500,- Ft/hó. 

(8) A támogatást egy félévre kell megállapítani. 

(9) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a 

lakásban élő személyek és családok számától. 

 

 

6.2 Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére 

(1) A Művelődési és Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok részére 

települési támogatás nyújtható, feltéve, hogy a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem 

az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, egyedülálló esetén a 150 %-át nem haladja meg. 

(2) A települési támogatás eseti jelleggel adható, melynek legkisebb összege családonként 

3.000 Ft, egy naptári évben legfeljebb összesen 35.000 Ft. 

(3)Nem részesülhet támogatásban az az aktív korú személy, aki önhibájából munkaviszonnyal 

nem rendelkezik és munkába állása érdekében az ebben segítséget nyújtó szervekkel nem 

működik együtt. Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és 

keresőtevékenységet nem folytató kérelmező, családtag, család tagja esetén – rendkívüli 
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települési támogatás kivételével- az e rendeletben meghatározott támogatási igény benyújtása 

esetén be kell mutatni a munkaügyi kirendeltségnek az igazolását, hatósági bizonyítványát a 

kérelmező, családtag, család tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről, 

együttműködéséről. Ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani. 

6.3 A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek szülője részére nyújtandó települési 

támogatásra  

(1)A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek szülője részére nyújtandó települési 

támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, és a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. 

(2)A 6.§ 6.3. pont (1) bekezdése alapján nyújtott települési támogatás önkormányzati 

összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legalább 3.000,- Ft, 

melynek legkisebb összege családonként 3.000 Ft, egy naptári évben legfeljebb összesen 

50.000 Ft.  

(3)A 6.§ 6.3. pont (1) bekezdése alapján nyújtott települési támogatást indokolt esetben 

természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv és tanszer ellátás, étkezési díj, 

stb.). 

(4)A megállapítható határozatban az igénylő számla, vagy befizetésről szóló igazolás 

utólagos bemutatásra kötelezhető. 

(5) Indokolt esetben kötelezhető a 6.§ 6.3. pont települési támogatást igénylő arra, hogy a 

támogatás összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel. 

 

 

7. Rendkívüli települési támogatás 

7.§ 

(1) 17Tar Közigazgatási Területén élő bejelentett lakó-hellyel rendelkezők részére a 

polgármester kérelemre, jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rendkívüli 

települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket részesíti, akik önmaguk, illetve 

családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 

elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel tűzifa 

támogatás nyújtható, - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 

 

17 Módosította: 5/2018.(III.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. március 23-tól. 
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szorulnak. A rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel tűzifa támogatás természetbeni 

támogatásként is nyújtható. 

(2) 18A támogatásról és annak összegéről, méltányossági jogkörében a polgármester 

határoz. A támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum tízszerese lehet. A 

polgármester átruházott hatáskörben természetbeni támogatást is megállapíthat. 

(3) Elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek az elemi csapás 

következtében a tulajdonában lévő és az általa lakott ingatlana vagy ingósága oly 

mértékben pusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagy fokban 

veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértői 

véleménnyel kell igazolni. 

(4) Elemi kár esetén a rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb az öregségi 

nyugdíj mindenkori összegének 300 %-a. 

(5) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó rendkívüli települési támogatás iránti 

kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla 

eredeti példányát. 

(6) Ha a rendkívüli települési támogatás megállapítását nem a haláleset helye szerint 

illetékes önkormányzattól kérik, a kérelemmel egy időben be kell mutatni az elhunyt 

halotti anyakönyvi kivonatát is. 

(7) Az eredeti temetési számlát a kérelmezőnek vissza kell adni, amelyre a megállapított 

segély összegét rá kell vezetni. 

(8) A temetési költségek mérséklésére nyújtott rendkívüli települési támogatás összege: 

20.000 Ft 

(9) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 200.000 Ft 

8. Köztemetés  

(1) Köztemetés annak a személynek a közköltségen történő eltemettetéséről kell 

gondoskodni, akinek nincs, vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, 

vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

(2) A köztemetés megszervezése, lebonyolítása esetén biztosítani kell, hogy: 

a) a temetés színvonala ne térjen el kedvezőtlen irányban a helyben szokásos legegyszerűbb 

temetkezési szolgáltatás színvonalától, az elhunyt a végső tisztességet megkapja, 

 

 

18 Módosította: 5/2018.(III.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. március 23-tól. 
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b) köztemetés esetén ha az elhunyt vallása ismert, az illetékes egyház is megkereshető a közös 

eltemettetés biztosítása érdekében.  

 

                                                         III. fejezet 

                        Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások  

                                                 A szociális alapszolgáltatások típusai    

9. Az ellátások igénybevétele 

 

198.§ 

 

10. Étkeztetés 

                                                                      9.§   

20(1)Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Jobbágyi – Szurdokpüspöki és térsége 

Szociális Társulás útján biztosítja. 

(2) Az étkeztetés szabályait - a Jobbágyi-Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a 

fizetendő térítési díjakról - szóló Jobbágyi Község Önkormányzata 13/2016. (X. 28.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Társ.szr.) 5.§-a tartalmazza. 

 (3)-(5)21  

(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a 

szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi 

segítségnyújtás a Társulási Tanács Elnökének döntése alapján legfeljebb három hónapos 

időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.  

(7) Az ellátáshoz, a térítési díj megállapításához a személyes díjkedvezmény 

megállapításához, illetve a térítési díj elengedéséhez szükséges nyilatkozatok és igazolások:  

a) az igénylő jövedelemigazolása, 

b) az igénylő nyilatkozata, hogy nincs tartásra kötelezett hozzátartozója. 

 

 

19 Hatályon kívül helyezte: 8/2016. (V.31.) Önkorm. rend. 8. §-a. Hatályos 2016. június 1-től.  

20 Módosította: 8/2016.(V.31.) Önkorm.rend.9.§-a Hatályos 2016. június 1-től. 

21 Hatályon kívül helyezte: 23/2017.(XI.29.) önkorm. rend. 3. §-a. Hatálytalan 2017. november 30-tól. 
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                                                            11. Házi segítségnyújtás 

                                                                      22 10.§ 

(1)Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Jobbágyi – Szurdokpüspöki és térsége Szociális 

Társulás útján biztosítja. 

 

(2) A házi segítségnyújtás szabályait a Társ.szr. 6.§-a tartalmazza. 

(3) -(5) 23 

(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a 

szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi 

segítségnyújtás a Társulási Tanács Elnökének döntése alapján legfeljebb három hónapos 

időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.  

(7) Az ellátáshoz, a térítési díj megállapításához a személyes díjkedvezmény 

megállapításához, illetve a térítési díj elengedéséhez szükséges nyilatkozatok és igazolások:  

a) az igénylő jövedelemigazolása, 

b) az igénylő nyilatkozata, hogy nincs tartásra kötelezett hozzátartozója. 

 

12. Család és gyermekjóléti szolgálat 

11.§ 

24(1)Az önkormányzat a családsegítéshez való hozzáférést a Szurdokpüspöki Község 

Önkormányzatának család és gyermekjóléti szolgálata útján biztosítja. 

(2) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve az egyéb krízishelyzet 

miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás. 

(3) A családsegítés keretében biztosítani kell 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számra a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

 

22 Módosította: 8/2016.(V.31.) Önkorm. rend. 10. §-a. Hatályos 2016. június 1-től. 

23 Hatályon kívül helyezte: 23/2017.(XI.29.) önkorm. rend. 5. §-a. Hatálytalan 2017. november 30-tól. 

24 Módosította: 8/2016.(V.26.) Önkorm.rend. 11. §-a. Hatályos 2016. június 1-től. 
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c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, a konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

d) a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok tervezését,  

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdök, az egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben 

élő családokat segítő szolgáltatásokat, 

g.) a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi 

beilleszkedés elősegítését. 

(4) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybevevő 

érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell 

terjednie az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a 

családsegítés akkor terjedhet ki, ha 

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és  

b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás 

keretében is megfelelően biztosíthatók. 

                                                                IV. fejezet 

                                                             13. Térítési díj 

                                                                    25 2612.§          

(1) A térítési díj szabályait Társ.szr. 12.§-a tartalmazza. 

(2) Az intézményi térítési díj – települési ellátottakra vonatkozó- mértékét a Társ.szr.1. 

melléklete tartalmazza” 

                        

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

13.§. 

 

25 Módosította: 8/2016.(V.31.) Önkorm. rend. 12. §-a. Hatályos 2016. június 1-től. 

26 Módosította: 23/2017.(XI.29.) Önkorm. rend. 6. §-a. Hatályos 2017. november 30-tól. 
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(1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.  

(2) 2015. március 1-jén hatályát veszti Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátások szabályozásáról.                                            

Tar, 2015. július 15. 

                Turopoli Zsolt sk.                                 Molnárné dr. Kontra Bernadett sk.  

                  polgármester                                                     jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. szeptember 10. 

        Molnárné dr. Kontra Bernadett 

                            jegyző 


