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SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2011.( ) sz. rendelete a
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL

A Szakály Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
Tv-ben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
(1) A rendelet célja, hogy a képviselőtestület eleget tegyen a a szociális igazgatásról
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) által előírt szabályozási kötelezettségének és a felnőtt
korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait
tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás
és az ellenőrzés rendjét.
(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett
szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson
azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük
folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők
kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon
mindent megtegyenek – amennyiben pedig támogatásra szoruló élethelyzet nekik
felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával
kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak
szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi, szociális és civil
szervezetek együttműködnek.
2.§
(1) Ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed:
a/ az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező és ott
életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárokra,
b/ az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány birtokában a település
közigazgatási területén élő bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c/ a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási
területén élő személyekre,
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nyilatkozatot tett, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén
van.
e/ az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint
jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira,
f/ a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott, valamint az időskorúak járadéka tekintetében
a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosúlti körbe tartozó
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) Az önkormányzat hatáskörében és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra
rászorulónak – ide értve az Sztv. 3. §. (3) bekezdésében foglalt személyeket is -,
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra
rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

I.

FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
3.§.
(1)

A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultakat érintő jog és kötelezettség
megállapítása, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény
rendelkezéseit az Sztv-ben maghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)

E rendeletet az Sztv-ben, gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Tv-vel, szabályairól, valamint a szociális ellátások
igényléséhez felhasználható az egyes szociális ellátások folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól szóló, módosított 63/2006. (III.27.) Korm.
rendelettel, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló
29/1993. (II.17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni

(3) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a Képviselőtestület, a
polgármester, a Szociális Bizottság és jegyző jár el.
(4)

(5)

A Képviselőtestület jár el az alábbi ügyekben:
a/ személyi térítési díjak megállapítása, csökkentése, elengedése
b/ adósságkezelési szolgáltatás
A Szociális Bizottság jár el az alábbi ügyekben:
a/ átmeneti segély
b/ lakásfenntartási támogatás( Sztv: 38.§-39.§.)
c/ temetési segély
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A polgármester hatáskörébe tartozik az alábbi ellátások megállapítása:
a/ krízishelyzetben lévők átmeneti segélyezése
b/ köztemetés.

(7)

A körjegyző hatáskörébe tartozik az alább ellátások megállapítása:
a./ időskorúak járadéka, (Sztv. 32/B § - 32/E §. szerint)
b./ bérpótló juttatás, (Sztv. 33 § - 36 §. szerint)
c./ ápolási díj, (Sztv. 40.§ - 43/A.§. 44.§. szerint.)
d./ közgyógyellátás, ( Sztv. 49§.-53.§.)
e./ rendszeres szociális segély.( Sztv. 37.§-37/C.§)
4.§.

(1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet a Körjegyzői
Hivatalnál lehet előterjeszteni, a hivatal által e célra rendszeresített
formanyomtatványon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványokon a kérelmező számára tömören
és világosan fel kell tüntetni a kitöltési szabályokat, valamint fel kell sorolni azokat
a mellékleteket, amelyeket a kérelem elbírálásához csatolni kell.
(3) A Körjegyzői Hivatal szociális feladtok ellátásával megbízott köztisztviselői,
valamint a rendelet 3.§-ban meghatározottak szerint eljáró szervek az eljárás
során kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni,
jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni.
(4) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más
ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban
figyelmét fel kell hívni.
(5) A szociális igazgatással kapcsolatos feladtok ellátásával megbízott köztisztviselők
a kérelmező által nem az arra a célra rendszeresített formanyomtatványon
benyújtott kérelmeket is kötelesek az elbírálásra jogosult szerv elé terjeszteni.

5.§.
(1) A jövedelem számításakor a a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból,
illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás)származó
- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell
figyelembe venni.
(2) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni,
azzal, hogy a jövedelem számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
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(3) A kérelmező által benyújtott jövedelem-nyilatkozathoz minden esetben csatolni
kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők
lehetnek: a munkáltatók által kiadott kereseti igazolás, rendszeres
pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy a kifizetésről szóló igazoló
szelvény (nyugdíj szelvény, stb.), kifizetésről szóló bizonylat, igazolás,
szerződés.
(4) Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető
olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat
továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi
vagy az ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri.

6.§.
(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei,
valamint környezettanulmány alapján hozza meg. A környezettanulmány
elvégzéséről – a személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivételével – az
önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem
benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült és
vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt be változás.
(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a
kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt,
az Sztv. 10. §-a szerint a NAV-tól kérni kell személyi jövedelemadó alap
közlését.
(4) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a
családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási
költségek figyelembevételével vélelmezhető.

7. §.
Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások – beleértve a pénzbeli, a
természetbeni illetve a szociális szolgáltatások - iránt benyújtott kérelmek elbírálása
és a támogatások rászorultsági alapon történő elosztása során az eljáró szerveknek
a - jogbiztonság alapelvére tekintettel - minden esetben szemelőtt kell tartaniuk
arányosság-, az egyenlőség-, a méltányosság és az igazságosság alapelveit.
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vonatkozó alapelvekre figyelemmel - tilos a kérelmezőket bár milyen szempontból
megkülönböztetni, vagy diszkriminatív alapon hátrányos megkülönböztetést
alkalmazni.

JOGOSULATLANUL IGÉNYBEVETT ELLÁTÁS
VISSZATÉRÍTÉSE
8. §.
(1) Az Sztv-ben, illetve az e rendeletben foglaltak szerint megállapított ellátásokat
jogosulatlanul igénybevevő az ellátást és annak kamatai megtérítésének
elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból, részben vagy egészben
akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a
kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben
ismételten szociális gondoskodásra szorulna.
(2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés
időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan
igénybevételének időtartama.

ADATKEZELÉS
9.§.
A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából az Sztv. 18.§-ban meghatározott adattartalmú
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból csak az Sztv. 19.§-ban meghatározottak
részére szolgáltathat adatokat.
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
10. §.
Az önkormányzat az Sztv-ben, valamint e rendeletében meghatározott feltételek
szerint a szociálisan rászorulók részére jövedelmük kiegészítésére, pótlására az
alábbi pénzbeli ellátások nyújtásával gondoskodik:
a/ Időskorúak járadéka
b/ Rendszeres szociális segély
c/ Bérpótló juttatás
d/ Lakásfenntartási támogatás
e/ Ápolási díj
f/ Átmeneti segély
g/ Temetési segély
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11. §.
Az önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján az alábbi pénzbeli ellátások
természetben nyújtott ellátási formában is megállapíhatók:
a/
b/
c/
d/
e/

Lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Köztemetés
Közgyógyellátás
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

SZEMÉLYES GONDOSKOGÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ELLÁTÁSOK
12.§.
Az önkormányzat képviselőtestülete a szociálisan rászorulók részére a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátásokat az alábbi alapellátások- és egyes szakosított
ellátások megszervezésével biztosítja:
a/ étkeztetés
b/ házi segítségnyújtás
c/ családsegítés

II fejezet.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
13. §
Az önkormányzat saját hatáskörében meghatározott szociális ellátási formáinál e
rendeletben meghatározott szabályok kivételével az Szt. szabályait értelemszerűen
alkalmazni kell.
Bérpótló juttatásra és a rendszeres szociális segélyekre vonatkozó szabályok
14.§
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, bérpótló juttatás illetve rendszeres
szociális segély megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy
lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást illetve rendszeres
szociális segély kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen
lakott lakást vagy lakóházat és a hozzá tartozó építményeket valamint az udvart,
kertet:
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a) folyamatosan tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlana építményeinek állagát folyamatosan karbantartja,
rendeltetésszerű használhatóságát, esztétikus megjelenését biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen kaszálja,
gondozza, gyomtalanítja, parlagfűtől mentesíti továbbá,
d) a kerítésen kívüli az ingatlannal határos terület, járda tisztántartásáról a
településtisztaságról szóló 1/2011. /I.24) sz. rendelettel és a 2 /2009.( I.
30 .) számú rendelettel módosított 13/2004./ X.01./ sz. önkormányzati
rendelet 4-6-§ -ban foglaltak szerint gondoskodik.
(3) A jegyző a bérpótló juttatás illetve rendszeres szociális segély megállapítására
irányuló kérelem benyújtását követő
10 napon belül, majd kéthavonta, illetve a
felülvizsgálat alkalmával helyszíni szemle (környezettanulmány), vagy az általa
megbízott tanyagondnok,
a Szociális Bizottság tagjai, illetve Kisebbségi
Önkormányzat tagjai által
lefolytatott szemléről készült feljegyzés alapján
győződik meg a lakókörnyezet (2) bekezdés szerinti rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a
jegyző ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás
jogosultját - az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt
hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről a (3) bekezdésben foglaltak
szerint ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidőig nem biztosítja, annak
bérpótló juttatás illetve rendszeres szociális segély nem állapítható meg, illetve a
bérpótló juttatást, rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni, ha a (2)
bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.
Rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályok
15. §
Annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek [Szt. 33. § (1) bek.], aki az
ellátásra való jogosultság kezdő napján
(a ) az 55. életévét betöltötte, vagy
(b) egészségkárosodott személynek minősül,
(b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint gyermekgondozási
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi
segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani (a továbbiakban:
rendszeres szociális segélyre jogosult), és rendszeres szociális segélyre
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Jegyző megállapította, a segély folyósításának
feltételeként a Családsegítő Szolgálattal együttműködésre köteles .
16 . §.
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult az együttműködés keretében
a) a segélyt megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon
belül nyilvántartásba veteti magát a családsegítő szolgálatnál,
b) beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik,
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, továbbá
d) a segélyre való jogosultság feltételinek felülvizsgálatában közreműködik.
(2) A beilleszkedést segítő program keretében a rendszeres szociális segélyben
részesülő köteles
a) a családsegítő szolgálattal kapcsolatot tartani,
b) az együttműködő személy a számára előírt egyéni képességet fejlesztő,
vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a
munkavégzésre történő felkészülést segítő programban részt venni,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben
történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzésére.
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
17.§
Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatás nyújthat annak a személynek,
vagy családnak, aki az Szt. 38.§- 39.§-ban foglalt feltételeknek megfelel.
ÁPOLÁSI DÍJ

18. §.
Az ápolási díjra való jogosultságot a jegyző az Sztv-40-43/A §-ban, illetve a 44.§-ban
foglalt szabályok alapján állapítja meg.
ÁTMENETI SEGÉLY
19. §.
(1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan, vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küzd.
(2) Átmeneti segélyre jogosult az a kérelmező:
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mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
b/ család esetében az egy főre jutó igazolt havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
c/ tartósan beteg gyereket nevelő család esetében az egy főre jutó igazolt havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át.
d/ az a/, b/, c/ pontban megállapított jövedelemhatár legfeljebb 5 %-os túllépését
kivételes méltánylást érdemlő esetekben a döntésre jogosult figyelmen kívül
hagyhatja
.
e/ aki nem rendelkezik a rendelet 3.§ b/ pontja szerinti vagyonnal.
(3) Az átmeneti segély egy személynek, illetve családnak évente legfeljebb 3
alkalommal állapítható meg.
20. §.
(1) Az átmeneti segély – ha a feltételek egyébként fennállnak – alkalmankénti
jelleggel elsősorban
- gyógyszertámogatás,
- az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott
egészségügyi szolgáltatás díjaként,
- tüzelővásárlás,
- ruházat pótlásának,
- élelmiszer-vásárlás céljára nyújtható.

21. §.
(1) Az alkalmankénti formában nyújtott átmeneti segély összegét legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében lehet megállapítani.
(2) Amennyiben a kérelmező igazolt gyógyszerköltsége nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át, a képviselőtestület a
felmerült költség teljes összegének megfelelő gyógyszertámogatást állapíthat
meg. Amennyiben az igazolt gyógyszerköltség a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25 %-át meghaladja, a 25 %, illetve az azt meghaladó
rész 50 %-a (min. 100,- Ft) nyújtható gyógyszertámogatás címén.
(3) Az egészségbiztosítás által, vagy csak részben támogatott egészségügyi
szolgáltatás díjaként nyújtott átmeneti segély összegét a (2) bekezdésben
foglaltak szerint kell megállapítani.
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22. §.
(1) Temetési segély nyújtható annak a kérelmezőnek, aki elhalt személy
eltemettetéséről gondoskodik, illetve gondoskodott annak ellenére, hogy arra
nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozója volt ugyan, de a
költségek viselése a kérelmező, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A temetési segélyre az a kérelmező jogosult, aki Szakály Községben állandó
lakosként életvitelszerűen tartózkodik.
(3) Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. Tv. alapján temetési hozzájárulásban
részesül.
(4) A temetési segély összege egységesen 10.000.-Ft
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
23. §.
(1) Az egyes pénzbeli ellátások részben vagy egészben természetbeni, szociális
ellátás formájában is nyújtható, ha:
-

a kérelmező azt kifejezetten kéri,
amennyiben beigazolódik, hogy a pénzbeli támogatás felhasználása nem
rendeltetésszerűen történik,
amennyiben a család vagy a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető,
hogy a pénzbeli támogatás nem éri el célját.

(2) A természetbeni szociális ellátások megállapítása minden esetben egyedi
mérlegelés alapján a támogatott és családja szociális körülményeinek alapos
ismerete alapján történhet.
(3) A természetben nyújtható szociális ellátások a következők:
-

átmeneti segély,
köztemetés,
közgyógyellátás,
ÁTMENETI SEGÉLY
24. §.

(1) A természetben nyújtható átmeneti segélyre való jogosultság feltételei
megegyeznek a rendelet 24-28. §-aiban megállapított pénzbeli átmeneti segélyre
való jogosultság feltételeivel.
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-

élelmiszervásárlás céljára szolgáló vásárlási utalvány juttatásával,
a tankönyvek gyermek részére történő megvásárlásával,
gyermekétkeztetési intézmény térítési díjainak kifizetésével,
tüzelőanyag juttatásával történhet.
KÖZTEMETÉS
25. §.

(1) A polgármester, az önkormányzat illetékességi területén elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomást szerzést
követő 30 napon belül gondoskodik, ha
a/ nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b/ az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Ha az elhunyt személy elhalálozásának időpontjában volt állandó bejelentett
lakóhelye és az nem a Szakály település közigazgatási területén található, úgy a
polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését az eltemettetéstől
számított 60 napon belül köteles kérni az elhalt utolsó lakóhelye szerint illetékes
önkormányzattól.
(3) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél
be kell jelenteni, vagy ha van eltemettetésre köteles személy, a köztemettetés
költségeinek megtérítésére kell kötelezni.
(4) A (2) bekezdésben foglalt eljárást az elhalt személy utolsó lakóhelye szerint
illetékes önkormányzat is kezdeményezheti.
KÖZGYÓGYELLÁTÁS
26. §.
(1) A jegyző méltányosságból közgyógyellátást állapíthat meg annak a szociálisan
rászoruló kérelmezőnek, akinek a havi gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Méltányosságból állapítható meg a közgyógyellátás annak a kérelmezőnek,
akinek családjában a havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át és havi
gyógyszerköltsége meghaladja a mindenkori önjogú nyugdíjminimum legkisebb
összegének 25-%-át.
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a külön jogszabályban meghatározott térítési díjat köteles fizetni.
Adósságkezelési szolgáltatás
27.§
(1)

Az adósságkezelési szolgáltatás célja az, hogy a támogatott személyt, családot
az adóssághelyzetből kivezesse. Az adósságkezelési szolgáltatás abban az
esetben nyújtható, ha a szolgáltatással és a vele együtt járó lakásfenntartási
támogatással remény van az adósság felszámolására és újabb adósságok
keletkezésének elkerülésére.

(2) Adósságkezelési szolgáltatás az egyéb feltételek teljesítése esetén is csak
akkor nyújtható, ha a támogatás bevezetésével a kitűzött cél elérésére remény
van.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás adósságkezelési tanácsadásból és a
lakásfenntartási támogatásból áll. Az adósságkezelési tanácsadás önállóan is
igénybe vehető szolgáltatás.
(4) Az önkormányzat által kezelni kívánt adósságtípusok:
- közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, vízdíj hátralék,)
(5) Az adósságcsökkentési támogatás nem haladhatja meg az adósságkezelés
körébe vont adósság 75%-át, és összege a 50 ezer forintot, a Szt. 55. § (6)
bekezdése szerinti eseten pedig a 200 ezer forintot.
(6) Az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeinek
vizsgálata során
településen elismert lakásnagyság és minőség tekintetében a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény értelmező rendelkezései, és a lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001.(I. 31.) Kormányrendelet 3. §-ában meghatározott
szabályok az irányadók.
II.

Fejezet

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
28. §.
A szociálisan rászorultak részére a települési önkormányzat a személyes
gondoskodás
keretében a következő alapellátási formákat biztosítja:
-

a)

étkeztetés, b)

házi segítségnyújtás, c ) családsegítés.
ÉTKEZTETÉS
29. §.

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, vagyonnal nem rendelkeznek, tartási, öröklési, gondozási
szerződést nem kötött harmadik személlyel.
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(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki az
(1) bek. szerinti étkeztetésről más módon nem tud gondoskodni.
(3) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan
személyek, vagy szenvedélybeteg részére lehetőséget kell biztosítani az
étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a lakóhelyükön történő
étkeztetés biztosítására. Az étkeztetést az önkormányzat az általa fenntartott és
működtetett tanyagondnoki szolgálat keretében biztosítja.
(4) Az étkeztetés történhet:
- házi segítségnyújtás keretében házhozszállítással,
- a jogosult által történő elszállítással.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
30. §.
(1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Tamási-Simontornya Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott Házi Segítségnyújó Szolgálat útján
biztosítja. A házi segítségnyújtás körében kell gondoskodni:
a/ azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban, önmaguk ellátására saját
erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
b/ azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegről, akik állapotukból állandóan az önálló életvitellel
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként
önmaguk ellátására képesek,
c/ azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási
formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
d/ azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe
történő visszahelyezés céljából támogatást igényelnek önálló életük
fenntartásához.
(2) A házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban
élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló a segélyhívó
készülék használatára képes időskorú, valamint fogyatékos személyek részére
nyújtott ellátás az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzet
elhárítása céljából.
CSALÁDSEGÍTÉS
31 . §.
(1) Az önkormányzat a tanyagondnoki- illetve a házi segítségnyújtó szolgálat, a
feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatások mellett, általános jellegű
családsegítő szolgálatot is ellát, amelynek keretében az egyének és a családok
életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében
jelentkező probléma megszüntetése érdekében:
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formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról,
b/ szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,
c/ segítséget nyújt az egyének, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ügyek vitelében,
d/ meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak
orvoslása érdekében.
e/ családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldását.
f/ ellátja a Sztv. 37/C. §-ában megjelölt együttműködési kötelezettségből fakadó
feladatokat.
(2) A családsegítő szolgálat egyéb, az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó
feladatai a következők:
a/ elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket,
b/ kezdeményezi a települési önkormányzatnál a kötelező feladatnak nem
minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését,
c/ új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok,
személyek az Sztv-ben meghatározott, vagy más speciális ellátását.
IV. FEJEZET
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
32. §.
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. A kérelem elbírálása előtt be kell
szerezni a háziorvos véleményét az igénylő, illetőleg az ellátott egészségi
állapotára vonatkozóan, ha az étkeztetésre, házi segítségnyújtásra irányul. .
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelemről a
Önkormányzat képviselőtestülete dönt és a döntésről értesíti a kérelmezőt.
33. §.
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az
térítési díjat az önkormányzat a költségvetésről szóló rendeletében határozza
meg. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat a 29/1993. (II.17.) Korm.
rendeletben foglalt szabályokra figyelemmel állapítja meg.
(2) A személyi térítési díjak összege csökkenthető, vagy elengedhető, amennyiben a
kérelmező havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
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(3) A térítési díj mérséklése, vagy elengedése iránti kérelmek ügyében a
képviselőtestület dönt.
34. §.
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről az
Önkormányzat képviselőtestülete határozatában dönt, amelyben ki kell térni az
étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, a házi segítségnyújtás esetén a
segítségnyújtás tartamára és időpontjára, a személyi térítési díj összegére, és a
megfizetés időpontjára és módjára.
(2) A képviselőtestület határozatában ki kell térni továbbá az ellátott
kötelezettségeire, valamint az ellátás megkezdésének időpontjára és a
megszűnés eseteire.
35. §.
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:
a/ az ellátás megállapítása határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig
történt,
b/ az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 30 napig nem vette
igénybe, és ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,
c/ az ellátott magatartásával az ellátást akadályozza, vagy lehetetlenné teszi,
d/ az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését,
figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére
egyébként képes lenne.
(2) Az ellátás megszüntetéséről a képviselőtestület dönt és döntéséről értesíti a
kérelmezőt.
V.FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
36.§.
A rendelet alkalmazásában:
a/ jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként
meghatározott vagyoni érték (bevétel), munkavállalói járulékkal, személyi
jövedelemadóval, egészség-biztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adókötelesnek, vagy
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folyósított nyugdíjat.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás,
7. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
8. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
9. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az
egyszerűsített
foglalkoztatásról
szóló
törvény
alapján
történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések
alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi
ellenértéke,
b/ Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlanjármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál
nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
c/ Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos
szociális gyermekvédelmi intézményben együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
d/ közeli hozzátartozó:
a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
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tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, a 18. életévét be nem töltött
gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa;
e/ Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
f/ Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától
külön él, kivéve, ha élettársa van;
g/ Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
h/ Tartásra köteles és képes személy: a d/ pontban meghatározott közeli
hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerződésben vállaló, illetve
az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett.
i/ Szociális intézmény: az Sztv-ben, illetve e rendeletben meghatározott személyes
szociális gondoskodást nyújtó szervezet.
j/ Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs
járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a
növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi
nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán
árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi
nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói
baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti
járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási
járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak
pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális
segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK
tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
k/ Kereső tevékenység keresőtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik:
minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a
tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező
legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági
őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt
a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál
nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;

- 18 l/ aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a
62. életévét be nem töltött személy.
m/ Fenntartó:
- a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a,
illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulása, a települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi
önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
- a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti, magyarországi székhelyű egyház, az
egyházaknak az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyű szövetsége, illetve
az Ltv. 13. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyű egyházi
jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó); nem minősül egyházi
fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú szervezetként jogalanyisággal
rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak alapszabályban jogi
személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban
jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és a
közhasznú társaság,
- a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy,
- a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság - az ma)-mb) alpontokban foglaltak kivételével,
- az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi
ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamban van [az mc)-me)
pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint
szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet;
n/ Európai gazdasági térség állampolgára: az Európai Gazdasági Térségről szóló
egyezményhez csatlakozott állam azon állampolgára, aki az ellátás igénylésének
időpontjában a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik, és
életvitelszerűen itt tartózkodik.
o/ Harmadik állam állampolgára: az Európai Gazdasági Térségről szóló
egyezményhez nem csatlakozott állam állampolgára, aki az ellátás igénylésének
időpontjában a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen itt tartózkodik.
p/ Hajléktalan: az a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, aki éjszakáit
közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.
r/ Lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a helyiség
a./ közművesítettsége,
b./ melegvíz-ellátása és
c./ fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba sorolható.
s/ összkomfortos az a lakás, amely legalább
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főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel,
b/ közművesítetséggel(villany-és vízellátással,
szennyvízelvezetéssel)
c/ melegvízellátással ( táv-, tömb-, egyedi központi, etage
melegvízellátással, villanyboylerral, gáz vízmelegítővel)
d/ központos fűtési móddal ( táv-, egyedi központi, vagy etage
fűtéssel ) rendelkezik.
t/ komfortos: az a lakás, amely legalább
a/ 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel,
b/ közművesítettséggel,
c/ melegvízellátással,
d/ egyedi fűtési móddal ( szilárd-, vagy olajtüzelésű kályha
fűtéssel, elektromos hőtárolókályhával, gázfűtéssel) rendelkezik.
u/ félkomfortos: az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek
nem fele meg, de legalább;
a/ 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és
főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel WC -vel,
b/ közművesítettséggel ( legalább villany- és vízellátással) és
c/ egyedi fűtési móddal rendelkezik.
v/ komfort nélküli: az a lakása, mely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább;
a/ 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
főzőhelyiséggel, WC használatával, és
b/ egyedi fűtési móddal rendelkezik
c/ vízvételi lehetősége biztosított.
x/ szükséglakás: az olyan lakás( helyiségcsoport) amelynek ( amelyben
legalább egy helyiség)
a/ alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja,
b/ külső fala legalább 12 cm vastag vagy más anyagból épült
azzal egyenértékű fal
c/ ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá
d/ fűthető,
e/ WC használata, valamint a vízvétel biztosított.
y) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszáma, ahol:
- az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét
egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik;
- a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;
- az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;
- minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;

- 20 - a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy az na)-nb) alpontok
szerinti arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági
támogatásban részesül.
37. §.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szakály Község
Önkormányzata Képviselőtestületének A szociális ellátások szabályairól szóló
11/2009.(VI. 02.) sz, a 8/2009. (V. 15. ) 3/2006.(III.01.) sz. és a 2/2007. (III.10.)
sz. rendeletével módosított módosított 11/2004./X.1./ sz. rendelete.
(3) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője az SZMSZ-ben foglaltak
szerint gondoskodik.
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