
BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
 

[egységes szerkezetben a 6/2011. (IX.22.)-, valamint a 2/2012. (II.9.) önkormányzati rendelettel] 
 
 
Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Eljárási rendelkezések 
 
1. § 
 
(1) A szociális ellátások iránti kérelmet Biri Község Önkormányzat Hivatalához (a továbbiakban: hivatal) kell 

benyújtani. 
 
(2) A kérelmező köteles a 4. § (6) bekezdés a) pontban szabályozott átmeneti segély (elemi kár) esetének 

kivételével – a jogosultság megállapítása érdekében valamennyi ellátási formához jövedelmi viszonyairól 
nyilatkozni és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást 
mellékelni. 

 
(3) A hivatal a döntés előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről szükség esetén környezet-tanulmányt 

készíthet. 
 

2. Rendszeres szociális segély 
 
2. § 
 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt 

kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult,  
a)  ha gyermeket vár és ezt szakorvos által vagy terhes gondozási kiskönyvvel igazolja, vagy  
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, egyéb más betegség miatt a közfoglalkoztatásban való 

részvételre átmenetileg vagy véglegesen alkalmatlan, és emiatt rendszeres gyógykezelésen vesz részt. 
 
(2)  Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben mellékelni kell a kérelemhez a szakorvos vagy kezelőorvos 

igazolását a gyógykezelésen való részvételről és annak várható időpontjáról. 
 
(3)  Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket 

megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. 
 
(4) Az Szt. 37. § b)-c) pontjában nevesített valamint az (1) bekezdésben felsorolt rendszeres szociális segélyre 

jogosult személyek a segély folyósításának feltételeként a Dél-Nyírségi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltató 
Központ Nagykállói Intézményegység (feladat-ellátási hely: 4235 Biri, Kossuth út 4.) (a továbbiakban: 
együttműködésre kijelölt szerv) kötelesek együttműködni. 

 
(5) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles 

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együtt-működésre 
kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából megjelenni, 

b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül az együttműködésre kijelölt szervvel írásban 
megállapodást kötni az együttműködés tartalmáról, 

c) a beilleszkedési program számára előírt típusában részt venni, 
d) negyedévente egy alkalommal az együttműködésre kijelölt szervnél az általuk meghatározott időpontban 

megjelenni, 
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(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettsége 
teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de legkésőbb három 
munkanapon belül bejelenteni az együttműködésre kijelölt szerv felé. Az akadályoztatás okát köteles hitelt 
érdemlő módon igazolni. 

 
(7) A beilleszkedést segítő programok típusai a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális 

helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alábbiak: 
a) állapotfelmérő és álláskeresési tréningek, 
b) szociális életvezetési tanácsadás, 
c) mentálhigiénés tanácsadás, 
d) munkavállalási tanácsadás, 
e) iskolai végzésnek megfelelő oktatás, képzés felkutatása, közvetítése, 
f) egyéb ellátásban juttatás segítése. 

 
(8) Az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyre jogosult személy megszegi, ha neki 

felróható okból az (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget. 
 

3. Lakásfenntartási támogatás 
 
3. §1 
 

4. Átmeneti segély 
 
4. § 
 
(1) Átmeneti segély annak az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek 

állapítható meg, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetében a 180 %-át. 

 
(2) Az átmeneti segély összege esetenként 5.000 forint. 
  
(3) Azon egyedül élő személyek és családok, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori leg-kisebb 

összegének legfeljebb 50 %-ával meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt, naptári 
évenként egy alkalommal – tüzelő beszerzésére, illetve a fűtés költségeihez való hozzájárulásként – 10.000 
forint átmeneti segélyben részesülhetnek. 

 
(4) Átmeneti segély állapítható meg továbbá a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került 

személyeknek. 
 
(5) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező 

a) elemi kárt szenvedett, 
b) balesetet szenvedett vagy bűncselekmény áldozata lett, 
c) tartós – egy hónapot meghaladó – kórházi kezelése, betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése 

keletkezett. 
 
(6) Az (5) bekezdés a) pontja esetében jövedelemvizsgálat nélkül nyújtható támogatás, melynek összege 

100.000 forint mértékig terjedhet. 
 
(7) Az (5) bekezdés b)-c) pontjai esetében a támogatás összege 20.000 forint mértékig terjedhet. 
 
(8) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezéséről hat hónapnál nem régebbi hivatalos 

igazolást (tűzoltóság által kiállított dokumentum, házi orvosi, szakorvosi igazolás, kórházi zárójelentés, 
rendőrség feljelentés másolata) szükséges a kérelemhez mellékelni. 

 
(9) Elemi kár kizárólag életvitelszerűen lakott ingatlant érintő tűz, elemi csapás (így különösen jégeső, árvíz, 

                                                 
1 A rendelet 3. §-át a 2/2012. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2012. március 1. napi hatállyal törölte. 
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belvíz, fagy, hó, szél, vihar, villámcsapás, földrengés okozta kár). 
 

5. Temetési segély 
 
5. § 
 
A temetési segély összege 10.000 forint. 

 
6. Köztemetés 

 
6. § 
 
A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben, vagy egészben mentesítheti 
az eltemettetésre köteles személyt, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át. 
 

7. tanyagondnoki szolgáltatás 
 
7. § 
 
A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatásról a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 
Központ Nagykállói Intézményegység útján gondoskodik. 
 

8. Étkeztetés 
 
8. § 
 
(1) A képviselő-testület 75 fő szociálisan rászorult részére napi egyszeri meleg ételt biztosít 50 %-os 

támogatással. 
 
(2) A szociálisan rászorult személyek kiválasztása a polgármester hatásköre. 
 

9. Házi segítségnyújtás 
 
9. § 
 
A Képviselő-testület a házi segítségnyújtásról a Szent Miklós Segítő Szolgálat (székhelye: 4233 Balkány, 
Kossuth út 25. szám) útján gondoskodik. 
 

10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
10. § 
 
A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat 
Fenntartó Társulás keretében látja el (4320 Nagykálló, Somogyi Béla út 5-7.).  
 

11. Szociális szolgáltatások 
 
11. § 
 
(1) A Képviselő-testület a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, az abban meghatározott feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt 
hoz létre, melynek tagjai: 
a) a Szociális Bizottság elnöke és tagjai, 
b) a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói Intézményegység biri 

családgondozója, 
c) a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, 
d) a háziorvos, 
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e) a védőnő, 
f) a Nyugdíjas Egyesület Vezetője 

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Szociális Bizottság elnöke vezeti. 
 

12. Záró rendelkezések 
 
12. § 
 
(1) Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti:  

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet. 
2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 12/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 5/2010. (II.28.) önkormányzati rendelet. 
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 15/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet. 
 
 

P.H. 
 
 

Almási Katalin                                                                                                                     Gyirán Zoltán 
   polgármester                                                                                                                                          jegyző 


