Szakáty Község

Ön korm ányzat képvi sel ő-testü l etén ek
212015. (!!l. 5.) önkormányzati rendelete

a telepü!ési támogatásró!

Szakály Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében előírt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § (1 ) bekezdés B. pontjában
kapott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi lll. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeli el:

l. Fejezet

Általános rendelkezések
1.A rendeIet hatálya

1.§ (í) E rendeletet kell alkalmazni a Szakály Önkormányzatközigazgatási területén
életvitelszerűen élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és
letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy

személyekre.
rendelet hatálya a Szt. 7. § (1) bekezdésébenmeghatározott ellátások
tekintetében az a)-d) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális
Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó
oltal mazottként elismert

(2)

E

állampolgáraira is.

E rendelet hatálya kiterjed a Szt.3.§ (3) bekezdésében, a
bekezdés b) pontjában meghatározottakra.

(3)

Gyvt.4.§

(1)

E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
személyeken kívül, a Szakály község közigazgatásiterületén tartózkodó nem magyar
állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy
más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével
vagy elháríthatatlan kárral járna.
(5) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat együttműködési megállapodás
keretében más önkormányzaftal, illetve civil, társadalmi szervezetekkel kötött ellátási
szerződése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az
ellátásban részesülő személyekre.
(4)

2. A rendelet célja

2. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biáonság megteremtése és megőrzése
érdekébenszabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális
ellátások igénybevételénekhelyi szabályait, rendelkezzék a szociális és
szolgáltatások igénybevételénekjogosultságáról, mértékéről,igénybevételük
módjáról.

A Képviselő-testü]et az ellátások biztosításával a szociális szempontokból
rászorult családok életminőségénkíván javítani, egyidejűleg ösáönözni
kívánja a
kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak
érdekében,hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó
jövedelemből tudjanak gondoskod ni.
(2)

3. Eljárási szabályok

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes
általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi lll. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5-9. §-a határozza meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott
ellátási formák részletezik.
4. § (1) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az
bekezdése szerint kell alkalmazni.

Sá. 5. §

(1)

Az eljárást
a) a közös önkormányzati
(2)

hivatalnál szóban vagy írásban előterjesáett kérelemre
Vagy
b,) hivatalból lehet megindítani.
(3) A kérelmet az Szt -ben, illetve e rendeletben meghatározotl dokumentumokkal
igazolásokkal, nyilatkozatokkal - együtt kell benyújtani.
(4) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem
beérkezésétőlszámított 5 munkanapon belül meg kell tenni.
(5) Nem a jogosult által előterjesztett szociális ellátás íránti igény esetén az ellárást
hivatalból kell megszüntetni.

-

5. § A kérelmezőnek a kérelemben

-

-

és ha van, akkor az annak mellékleteként
feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §_ában

benyújtott dokumentumban
meghatározottak szerint kell igazolnia.

6. § A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése havonta utólag uta]ással történik, a
nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belüI a házipénztárbó! történik.
7. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésénekés megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (lll. 27 .) Kormányrendelet előírásai szerint történik.
4. Hatáskör átruházás szabályai

8. § (1) A jelen rendelet ll. fejezetében szabályozott települési támogatások

esetében a Képviselő-testület hatáskörét az Önkormányzat potgármesterére
ruházza, kivéve a 10. §-ban meghatározott támogatások esetében

(2) A polgármester negyedévente tt4ékoztatja a Képviselő-testületet
támogatás céljára biztosított keretösszeg felhasználásáról.

a

települési

ll. Fejezet
Támogatási formák

6. § (1) Az önkormányzat polgármestere a kérelmező részéreaz e fejezetben
meghatározott pénzbeli települési támogatást állapíthat meg.

a kérelmező részérekörülményeinek
ismeretében települési támogatást részben vagy egészben természetbeni

(2) PE önkormányzat polgármestere

támogatásként is nyújthatja.
A természetben nyújtott támogatások különösen:

Erzsébet utalvány, élelmiszer,
tüzelőanyag támogatás, tanszervásárlás támogatása, tandíj támogatása, köz- és
közüzemi tartozás kiegyenlítéséheznyújtott támogatás.

(3) A természetben nyújtott támogatások közvetlenül árucikkek juttatásával, illetve a
díjak a szolgáltatásokat biztosító szervezet számlá4ára történő közvetlen utalással

történhet.

í. Települési támogatás
7. § A

települési támogatás formái:

rtási gondok enyh ítésérerend kívül i telepü tési támogatás,
b)Ovoda- és iskolakezdés, középiskolás és felsőfokú tanulók támogatása,
c) baba születésének támogatása,
d) temetési köItségek támogatása,
e) köáa rto zá s ki e gye n l ítésé n e k tá mo g atá sa.
a,) l.étfen nta

al
8. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg annak a
létíenntartási gondokkal küzdő kérelmezőnek, akinek csaIádjában az egy főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 oÁ-át,
egyedül élő esetében a 2OO %-át nem haladja meg és önmaga vagy családja
létfenntartásáró! más módon nem tud gondoskodni, mert:

a/ tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be,

b/ elemi kár, vagy más előre nem látható esemény miatt anyagi kára keletkezett és
az abból eredő kiadásait önerőből nem tudja kiegyenlíteni,

W
c/ nyugdíj vagy megváltozott munkaképességű_sz_emélyekellátásáról és egyes
tórvényer fródos',ta*arot szóló 2011. evi CXCI. Tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti
miatt
folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása
késik.

(2)

A rendkívüli települési támogatás adható:
összesen legfeljebb
a/ eseti jelleggel, egy naptári évben legfeljebb 3 aIkalommal
15.000.-Ft összegben,

meghatározott időszakra havi rendszerességgel, legfeljebb
időtártamra, legfeljebb összesen 20.000._Ft összegben,

4

hónapos

pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönként,
kölcsön
amennvin"n a kérelóezó rendszeres jövedelemmel rendelkezik,
kÖzség
visszafizetését írásban vállalja és arról megáIlapodást kÖt a SzakálY
legfeljebb
Ónt orman yzatával. A kolcsonként nyújtoit támogatás összege
16o.ooo._Fi lehet és legfeljebb 12. havi részletre adható.

bl
(1) A polgármester Óvoda és iskolai tanévkezdés alkalmával a szÜkséges
részesítheti
felszerelési tárgyak és kellékek beszerzéséheztelepülési támogatásban
aÁa kérelmezőt, aki

9.

§.

a/agyermekételsőalkalommalíratjabeazóvodába,
b/ a gyerm

ekét azáltalános iskola 1. osztályába első alkalommal beíratja,

jÖvedelem nem
c/ akinek a családb an az egy főre jutó havi rendszeres
200
haladja meg az öregségi irugdíj mindenkori legkisebb összegének
o/o-át, egyedül élő esetében a 250 o/o,át,
(2)

Az óvodakezdési és iskolakezdés céljára nyújtolt telepÜlési támogatás Összege

giermekenként

és alkalmanként legfeljebb

15,000,-Ft,

képviselő-testülete a kérelmezó szÜlőt a HátránYos
jano, t'enetseggondozó progmmjába.1 re9|vevő középfokú
Helyzetű Tanulók Áránv
támogatás céljára
tanűtmanyokat folytató tehetséges gyóireke után, á telepulési
meg ál la pitott költségvetési keretösszeg te rh ére,

10.§

(í) Az önkormányzat

a/ legfeljebb 5 tanéven keresztül,
b/tanévenként 10 hónapon át,
c/ havonta 6.0OO,-Ft összeggel támogathatja,

Az Önkormányzat képvisető-testütete a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
\2)
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica ösztonOij rendszer keretében
támogatást nyújt a felsőfokú tanintézet nappalitagozatán tanuló fiatalok részére.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi döntés atapján évente az áltata kiírt
PálYázat alapján nyújt támogatást a pályáző tanulók részére.A támogatás összege
-

(3)

tanulónként nem lehet kevesebb havi 1.000.-Ft

összegnél.

c.l
11.§ (1) Az önkormányzat potgármestere a gyermekes család részérea gyermek
megszületését követően a babakelengye megvásárlásához egyszeri, te§telenu
30.000.-Ft összegű települési támogatást nyújt, függetlenül a- család jöúedetmi
viszonyaitól.
(2) A támogatás feltétele a baba

lakcímkártyájának

születése után a szülők személyi igazolványának,

valamint a gyermek születési anyakönyvi

bemutatása. A polgármester
dönt a támogatás nyújtásáról.

kivonátának

a kérelem benyújtását követően 3 munkanapon

betül

d.l
Í2.§.(1) Pu. önkormányzat polgármestere települési támogatásként az elhunyt
személy eltemettetésének költségeih ez va]ő hozzájárulást áliapíthat meg annak a
személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott és családjában a} egy főre
jutó jÖvedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindánkori leg-kisebb
összegének 200 oÁ-át, egyedül élő esetében a 250 o/o-át.
(2) Az elhunyt személy e|temettetési költségeihez való hozzájárulásként megállapított
t'"_!"l_u]:.! támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés ko[ségóinek

10-50%-á9 terjedhet.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit a jelen rendelet 1. függeléke
tartalmaza.

@) Az(1) bekezdésben szerinti telepütési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a
kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelem igazolását, a kéretm ező, vagy
a vele együtt élő családtagja nevére kiállított temetési számla eredeti példányát
Az eredeti szálára fel kell jegyezni a támogatás összegét, vagy az elutasítás tényét
az elutasító határozat iktatószámát. A temetési számla eredeti példányát a
kérelmezőnek vissza kell adni.

F) nl

Önkormányzat polgármestere
Szt. 48.§-ban foglaltak szerint jár el.

a köztemetés szükségesséválása esetén az

e.l
13.§ (1) Az Önkormányzat polgármestere települési támogatásként díj támogatást
állaPÍthat meg annak a kérelmezőnek, akinek köz- vagy köiuzemi tartozása áll fenn
és családjában az egy főre jutó jövedetem nem halaója meg az öregség! nyugdíj
mindenkori legkisebb összegén ek 12Oo/o-át, egyedül élő-eseté6 en a zoúm-át.

(2)

A

díjtámogatás összege legfeljebb havi 5.00O.-Ft valamennyi köáartozás

tekintetében. A támogatás megállapított összege közvetlenül a kérelemben megjelölt
szervhez történő utalással folyósítható.

(3) | .kÖz1 vagy közüzemi tartozás kiegyentítésétsegítő települési támogatás
családonként legfeljebb 1 fő részéreállapítható meg a kérelem benyújtását kóvető
hónap 1. napjától, legfeljebb 4 hónap időtartamra.
(4)

A

kérelemhez csatolni kell

a köz- vagy

közüzemi tartozás összegét igazoló

okiratot, a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
l!!. Fejezet

Szociá!is alapszolgáltatások
Étkeztetés

Í4. § (1) A,z étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
naPi egYszeri meleg étkezésérőlkell gondoskodni, akik megfeletnek azSzt. ozi
51r1
bekezdésében megh atározott feltételeknek.
(2)

Az SZt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy

a/ a jÖvedelmi helyzete miatt, akinek a hááartásában az 1 főrejutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1 oo o/o-át,
b) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 70 -étetévét,vagy" nem egyedül élő
esetén, ha átlagéletkoruk eléri a 70 évet,
c) az egészségiállapota miatt, ha a házioruos igazolja, hogy a betegség jellege miatt
az érintett nem képes biáosítani a napi egyszeri melóg étkeitetést, d) a fogYatékosság és pszichiátriai bótegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi
szakvéleménYekalapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az
érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri melegéit<eztetesi
e,) a_ szenvedélYbetegsége miatt, ha a vonatkozó siakorvosi szakvélemények
alapján
a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biáosítani a
napi egyszeri meleg étkeáetést,
fl a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az
Önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeáetésének
hiánya veszélyeáeti a hajtéktalan életét.

Pz

önkormányzat az étkeáetést az általa működtetett iskola Konyha
intézmény közreműködésével látja el.

15.

(2)

§

Az

(1)

ön kormán

yzat az étkeztetést az

(1 )

bekezd és be n meg

h

atá

rozott

-

a) intézményben igénybe vehető étkezéssel ide értve a helyben fogyasáást
vagy étel elvitelét - vagy
b) ntézm é n ybő l az étel házhozszál ítá sáva l b zto s ítj a.
l

i

(3)

Az

i

étkeztetésnyújtásának konkrét módjáról

határozatban kell rendelkezni.

a

szolgáltatást megállapító

Házi segítségnyújtás

16.§ Az önkormányzat a házi segítségnyújtásifeladatot a DÁM önkormányzati
Társulás Házi segítségnyújtóSzolgálat intézményi háttérrel látja el.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
17. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, - mely a saját otthonukban élő,
egészségiállapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék

megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részéreaz önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, - az önkormányzat a gyönki

szociális központ útján gondoskodik.

Tanyagondnoki szolgáltatás

célja a Szakály - Ürgevári településrész
Szakály- Szőlőhegy, egyéb belterületi lakott helyeinek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése,?z alapvető szükségletek
kielégítésétsegítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes
18.§.(1)

A

külterületi

tanyagondnoki szolgáltatás

és

alapszotgáltatásokhoz való hozzá4utás biztosítása, továbbá
szintű szükségletek teljesítéséneksegítése,
(2 )

az egyéni, közösségi

A tanyagond noki szol gálat fenntartás áró| az Ön kormá nyzat gondoskod ik.

(3) A tanyagondnoki szolgálat által ellátott feladatokról, szolgáttatási form ákró], az
igénybe vétel mód járól az Önkormányzat külön rendelete rendelkezik.

CsaIádsegítés
19. § Az önkormányzat a csa!ádsegítés körébe tartozó feladatait a Tamási székhelyű
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közreműködésével látja el.

W

A személyes gondoskodás keretében
nyújtott ellátások közös

íirlí)

szabályai

A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön
eljárás nélkül köteles ellátást

a) ha azzal megetőzh ető azérintett.személy
életveszélyes állapotba kerülése,
b) azellátást rendkívüti időjárási nelyzet

indok;lü,
A személyes gondoskodá! keretéÚ! nyojtoiiélllta.
megszűnik
a) azintézményi jogviszony megszűnesevá,- -"'
ó) amennyiben az éttatasrot az érintett
irasoán lemond,

(2)

21, § (1) A személyes gondoskodásért
fizetendő térítésidíjak mért ékétazszt.
(2) bekezdése alapján áz önko rmányzathatározattal
állapítja meg.

1

15. §

V. Fejezet
Egyéb rendelkezések

22,

§ A

rendeletben nem szabályozott kérdésekben
az Szt., valamint a
és
felsőbb
.rúü' ;ogszaoáryo[
Lx'J:il?:1,.Tf nj,,ij,?:,*"jmányrendeíetek

,á.

23' § AE, S^, 58/B, § (2) bekezdése szerinti
szociálpolitikai kerekasáal tagjainak
minősülnek a törvénvbin meghatározottak.

zárő.:lf:l""'.".:"*
24'§ E rendet

kihirdetésétkövető 1. napon lép hatályba,
de rendelkezéseit 2015.
március 1. napjától kell alkalmaznj.

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Szakály, 2015. március 5.

§zakály.község Ólr|ormánpat képviselő-testületének
212015. (lll. 5.) önkormánpaii renaerctenái
1.

függeléke

Lakossáqi temetés:
Koporsós temetés:

150.000.-Ft

urnás temetés:

150.000.-Ft

Köztemetés:

110.00O.-Ft

(Sírhely megváltással)
(Urnafülke megváltással)
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