
Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgálata 

kapcsán tájékoztató a város 
szociális helyzetéről



1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról

 92. § (3) * A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen,

fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó

szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében - jogszabályban

meghatározottak szerint - szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben

a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e

szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás

készíti el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj731id2cf0








Pénzbeni vagy természetbeni ellátásként:
 Települési támogatás *

 45. § * (1) * A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként,
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli
vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési
támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj394id2cf0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj395id2cf0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj396id2cf0


Természetbeni ellátásként:
 Köztemetés

 48. § * (1) * A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-
testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül -
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha *

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) * Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a 
továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés 
költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti 
igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, 
vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére 
kötelezi.

(4) * A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) 
bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy 
egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti 
az eltemettetésre köteles személyt.

(5) * Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy 
a temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj402id2cf0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj403id2cf0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj404id2cf0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj405id2cf0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj406id2cf0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj407id2cf0


3/2020. (II.02.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról



2010 2020

esetek száma összeg esetek száma összeg

Rendkívüli települési támogatás 354 1 610 200 Ft 1 001 7 119 441 Ft

Tanévkezdési támogatás 183 1 326 000 Ft 37 263 000 Ft

Temetési segély 18 162 000 Ft 44 1 288 300 Ft

Köztemetés 19 1 537 580 Ft 15 2 163 020 Ft

Időskorúak helyi járat 
bérlettámogatása

335 879 790 Ft 96 154 496 Ft

Egészségi állapot megőrzését 
jelentő szolgáltatások 

költségeihez nyújtott települési 
támogatás

2010-ben még 
nem volt

754 3 826 000 Ft

Tanulók közlekedési támogatása 3 872 800 Ft 1 226 920 Ft

Felsőfokú intézményekben 
tanulmányokat folytatók szociális 

támogatása
152 3 745 000 Ft 24 780 000 Ft

Gyermekvállalást ösztönző 
támogatás

84 4 200 000 Ft 50 3 460 000 Ft

Gyermekek nem kötelező 
védőoltásának támogatása

2010-ben még 
nem volt

- 19 376 247 Ft

A lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatás
1 015 1 081 326 Ft 1 685 7 496 000 Ft

összesen 18 414 696 Ft 28 153 424 Ft





 Szent Erzsébet Idősek Otthona vezetőjének hatáskörébe tartozik:

da) szociális étkezés,

db) időskorúak nappali ellátása /Idősek Klubja/,

dc) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele, intézményi jogviszony megszüntetése, 
áthelyezés Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott alap- és nappali ellátások, valamint 
átmeneti és tartós bentlakásos intézmény esetében.

 A GAMESZ Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének hatáskörébe tartozik: a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ Sztv.64. §-ában, valamint a Gyvt. 39-40/A. 
§-ában foglalt szolgáltatásainak megszervezése és az azokhoz tartozó hatáskörök gyakorlása.



 A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központja vezetőjének hatáskörébe tartozik:

fa) a házi segítségnyújtás,

fb) a szenvedélybetegek közösségi ellátásának,

fc) a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának,

fd) a támogató szolgálatnak,

fe) a szenvedélybetegek nappali ellátásának,

ff) a pszichiátriai betegek nappali ellátásának,

fg) a fogyatékos személyek nappali ellátásának megszervezése.

 Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 

ga) hajléktalan személyek nappali ellátása,

gb) az Sztv. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosított étkeztetés.



A szent Erzsébet idősek otthonában 
elérhető szakosított ellátások

 Időskorúak, demnens személyek tartós bentlakása,
férőhelyszám 165 fő

 Időskorúak átmeneti elhelyezése, férőhelyszám: 10 fő

 Fogyatékkal élők tartós bentlakása, férőhelyszám: 17 fő



Tényleges ellátotti létszám a SZEio-ban
 2020-ban átlagosan 168 fős ellátotti létszámmal működött az intézmény, a 

2021. szeptemberig összesített adatok alapján ez a létszám jelenleg 150 fő 
(forrás: KENYSZI)

2020 Idős Demens Idős-demens
összesen Átmeneti Összesen Fogyatékos Összesen

Nap Átlag Átlag Átlag Átlag Átlag Átlag

Január 31 147,23 14,03 161,26 6,06 167,32 14,00 181,32

Február 29 144,45 14,34 158,79 6,66 165,45 14,00 179,45

Március 31 148,00 14,00 162,00 5,00 167,00 13,68 180,68

Április 30 146,83 13,10 159,93 5,00 164,93 13,00 177,93

Május 31 141,58 12,00 153,58 5,00 158,58 12,61 171,19

Június 30 140,90 11,20 152,10 5,00 157,10 12,00 169,10

Július 31 138,97 11,00 149,97 5,00 154,97 12,00 166,97

Augusztus 31 136,45 11,00 147,45 5,00 152,45 12,00 164,45

Szeptember 30 139,24 11,00 150,24 2,33 152,57 12,00 164,57

Október 31 139,42 10,16 149,58 0,00 149,58 11,00 160,58

November 30 131,07 8,90 139,97 0,00 139,97 9,53 149,50

December 31 130,55 8,00 138,55 0,00 138,55 9,00 147,29

366 140,38 11,55 151,93 3,74 155,67 12,06 167,73



Köszönöm szépen a megtisztelő 
figyelmüket!

Telek Tibor – a Balassagyarmati 
Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 

vezetője beszámolója következik
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