Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 33. cikk (1)
bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1)
bekezdése, továbbá és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2), 25. § (3), 32. § (3), 37/A § (1) (3) bekezdésében, 50. §
(3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat
által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
:
I. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja
(1)
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az önkormányzat anyagi teljesítő képességére figyelemmel a szociálisan
rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
formáit, a jogosultság feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.
(2)
E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális
ellátásokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseit is.
2. §
Rendelet hatálya
(1)
E rendelet hatálya kiterjed a Baks községben élő és ott lakóhellyel illetőleg
tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra valamint a külön jogszabályokban
meghatározottak szerinti személyekre.
(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 3.§ (1)-(3) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 4.§ (1)-(3) bekezdése)

3. §
Az ellátások formái
(1)

Az Önkormányzat e rendeletében az alábbi szociális ellátásokat szabályozza:
a) pénzbeli ellátások:
- aktív korúak ellátása, ennek keretében a rendszeres szociális segély
szabályozása
- önkormányzati segély,
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b) természetben nyújtott ellátások:
- lakásfenntartási támogatás,
- közgyógyellátás,
c) szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés,
- nappali ellátás.
(2)
A Képviselő-testület a Szociális Bizottság hatáskörébe utalja az önkormányzati segély,
méltányossági közgyógyellátás
elbírálását. A lakásfenntartási támogatás a jegyző
hatáskörébe tartozik.
(3)
A pénzbeli és természetbeli ellátások iránti kérelmet ha magasabb rendű jogszabály
vagy e rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan, az erre rendszeresített
formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, illetve a szociális
alapszolgáltatás iránti kérelmet a Gondozási Központ 6768 Baks, Fő u. 114. szám alatti
intézmény intézményvezetőjénél kell benyújtani.
(4)
A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összege, valamint a kamat
összege méltányosságból elengedhető, illetve csökkenthető, valamint a visszafizetésre
legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető, melyről a megállapításra hatáskörrel
rendelkező szerv dönt.
II. Részletes rendelkezések
4. §
Pénzbeli ellátások
A.) Aktív korúak ellátása
(1)

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott ellátás. Az Szt. 33.§-ában foglaltakon felül, a jogosultság egyéb

feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint lakásában egy-egy darab szeméttároló
edény elhelyezésére, és rendeltetésszerű használatára,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartására, az esetlegesen ott található szemét és
lom eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatára, művelésére,az ingatlan előtti
járdának (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda melletti zöld sáv
úttestig terjedő teljes területének tisztántartására, szemét és gyommentesítésére,
d) e lakásának rendeltetésszerű használatára, folyamatos tisztántartására, takarítására,
e) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítésére,
f) az állattartásra vonatkozó jogszabályok betartására.
(2)
A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani. Az Szt. 34. § (2) valamint, a 36. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a
személynek, aki ezen rendeletben foglalt kötelezettségét nem teljesíti.
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5. §
(1)

Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37.§. (1) bek. a) – c) pontja
eseteken kívül az ellátásra való jogosultság időtartama alatt, kérelem alapján, rendszeres
szociális segélyre jogosult amennyiben:
a) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézet, az
egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalását, vagy szakvéleményt csatol,
b)
a kérelmező foglalkozás egészségügyi orvos szakvéleményével rendelkezik
arra vonatkozóan, hogy munkát nem tud végezni.

(2)

A rendszeres szociális segélyre jogosult köteles:
a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél
nyilvántartásba vetetni magát,
b) együttműködési megállapodást kötni, az együttműködési megállapodásban
foglaltakat betartani, folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítővel és
legalább kéthavonta eleget tenni a Családsegítő által megjelölt időpontban a
megjelenési kötelezettségének.

(3)

A Családsegítő a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához
igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi:
a) egyéni képességeket fejlesztő,
b) életmódot formáló,
c) egyéni életvezetési,
d) mentálhigiénés,
e) rehabilitációs,
f) reintegrációs,
g) álláskeresésre irányuló,
h) munkára és pályára állítási,
i) pályakorrekciós, csoportfoglalkozások és tanácsadások.

(4)

A rendszeres szociális segélyre jogosult köteles az Szt-ben foglalt kötelezettségének
eleget tenni. Amennyiben együttműködési kötelezettségét elmulasztja, 5 napon belül
igazolást csatolhat be, melyben indokolnia kell mulasztását.

(5)

A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni
ellátás formájaként különösen élelmiszerre, tüzelővásárlásra, közüzemi díjak kifizetésére,
illetve a gyermek szükségleteihez igazodóan tankönyvre, tanszerekre, étkezési díjra,
átmeneti gondozásért fizetendő térítési díjra, a kollégiumi elhelyezés díjára, speciális
ellátást nyújtó intézmények térítési díjára használható fel a Szt-ben meghatározott
mértékig.
6. §
B.) Önkormányzati segély

3

(1)
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt.
(2)
Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Szt. alapján ilyen eset például a
betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartása, a gyermek beiskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése.
(3)
A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás
különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás
támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának
kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást
segítő támogatás.
(4)
Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel, illetve kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(5)
A jogosultságról való döntést átruházott hatáskörben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében alapján a
Képviselő-testület Szociális bizottsága hozza meg.
(6)
Az ellátásra való jogosultság megállapításakor figyelembe veendő egy főre számított
havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-a,
egyedülálló estén annak 150%-a
(7)
Kérelem benyújtásakor szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ
kártya, jövedelemigazolás, illetve temetési költséget igazoló számla és a halotti anyakönyvi
kivonat.
(8)

Az eljárás költségmentes.

(9)
Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli
eljárás megindítását követően 15 napon belül kell dönteni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a
15 napos határidő letelte utáni első bizottsági ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül
kell határozni.
A szociális hatáskört gyakorló szerv vezetője az eljárási határidőt annak letelte előtt - indokolt
esetben - egy ízben, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
(10) A Szociális bizottság önkormányzati segély tárgyában hozott határozata ellen a
fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A fellebbezést a döntés
közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
A segély megállapításáról, a segély iránti kérelem elutasításáról, illetve az eljárás
megszüntetéséről rendelkező döntések ellen is helye van fellebbezésnek.
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7.§
Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély
(1)
Az önkormányzati segély e típusát azon személy részére lehet megállapítani, aki az
elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles
hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2)
Az elhunytak eltemettetéséről köteles személy hiányában az elhunyt közköltségen
történő eltemetésére kerül sor. (1999. évi XLIII. törvény)
(3)
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál, de maximum százezer forint, ha a temetési költségek viselése a
kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
(4)
A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható
meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján
temetési hozzájárulásban részesül.
(5)
Az ügyfél eljárási bírsággal sújtható, ha az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt
állít, annak ellenére, hogy tud e tény valótlanságáról, illetve akkor is, ha adatszolgáltatási
kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy
valótlan adatot szolgáltat. Ha az ügyfél az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszeműen vette
igénybe, akkor vissza kell fizetnie annak kamatokkal növelt összegét.
(6)
Az önkormányzat a megtérítést a jogosultatlan és rosszhiszemű igénybevételről való
tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől
egy év már eltelt. Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális
ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat
összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben fizettetheti meg.
8.§.
Lakásfenntartási támogatás
(1)
Kérelemre normatív lakásfenntartási támogatást állapítható meg az Szt. 38. § (2)-(8)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő jogosultaknak.
(2)
A lakásfenntartási támogatást a jegyző természetben nyújtja, melyet közvetlenül a
közüzemi szolgáltató felé folyósít. A támogatást a jogosultnak a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásához kell nyújtani, mely megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A vízdíjat, a vízdíjtartozást a Közüzemi
Szolgáltató Kft.-hez, a szemétdíjat, a szemétdíj tartozást a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft-hez, az áramdíjat, az áramdíjtartozást, valamint a gázdíj-tartozást az ellátásra
jogosulttal szerződött szolgáltató felé kell teljesíteni.
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(3)

A támogatás nyújtásának feltétele a rendezett lakókörnyezet biztosítása. (Szt. 38.§ (9))

(4)
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától
9. §
Közgyógyellátás
(1)
Méltányossági közgyógyellátásra az a szociálisan rászorult jogosult, akinek a havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége, eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át.
Szociálisan rászorultnak az minősül, akinek egy főre jutó családi jövedelme nem haladja meg
a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
Szociális alapszolgáltatások
10. §
Étkeztetés
(1)
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2)
a) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 70. életévét
és állapota miatt a kérelmező nem képes biztosítani az első bekezdésben meghatározott
étkeztetést.
b) Egészségi állapot miatta akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a
házorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani önmaga napi
egyszeri meleg étkeztetését.
c) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján, a háziorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt, az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott
étkeztetést, azaz, pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság.
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d) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a
vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege
miatt, az érintett nem képes biztosítani az (1) betegségben meghatározott étkeztetést, azaz pl.:
olyan szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására.
e) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy
nyilatkozatában tartózkodási helyként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
Egészségi állapot miatt az Önkormányzat az ebéd házhozszállítását csak annak tudja
biztosítani, aki a háziorvossal vagy szakorvossal igazolja, hogy mozgásában gátolt.
11. §
(1)

Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2)
(3)

Az étkeztetés intézményi térítési díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat az étkeztetést
a.) az iskola konyhája, a Gondozási Központ intézményekben, (helyben fogyasztással,
vagy étel elvitellel), valamint
b.) az étel házhoz szállításával biztosítja.

(4)

Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell
rendelkezni.

(5)

Az intézményvezető külön eljárás nélkül, sürgős esetekben köteles étkeztetést
nyújtani, ha az ellátás hiánya a rászorult létfenntartását veszélyeztetné. A szükséges
dokumentációt utólag be kell csatolni.
Időskorúak nappali ellátása
13. §

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.

(1)

(2)
Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
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Egyéb rendelkezések
14. §
(1)
A szociális étkezés és az időskorúak nappali ellátása igénybe vételére irányuló
kérelmet a rászoruló a Gondozási Központ Vezetőjénél (továbbiakban intézményvezető)
terjesztheti elő.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az is
kezdeményezheti, aki tudomást szerzett a rászoruló személyről.
(3)
Az Intézmény vezetője hivatalból is kezdeményezheti az ellátást, a gondozásba
vételhez azonban ilyenkor a rászoruló hozzájárulása is szükséges.
(4)
A felvételre irányuló eljárás során minden esetben szükséges igazolni – az erre
rendszeresített nyomtatványon – a rászoruló személyi adatait, családi viszonyait, a tartásra
kötelezettek adatait, a jövedelmi, vagyoni helyzetét, valamint az egészégi állapotot. Az
igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek nyilatkozatot kell kiállítaniuk jövedelmi,
vagyoni helyzetükről.
(5)
A szociális étkeztetés és az időskorúak nappali ellátása, mint személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmekről – teljesíthetőség esetén – az intézmény
vezetője dönt.
(6)
Ha az intézmény vezetője az ellátást nem tartja indokoltnak, a kérelmet haladéktalanul
a Képviselő–testület Szociális Bizottsága elé terjeszti érdemi döntés végett. A Bizottság
döntése ellen a Képviselő–testülethez lehet fellebbezést előterjeszteni.
(7) A házi segítségnyújtás 2009.01.01. napját követően a Kistelek Környéki Települések
Többcélú Társulásán keresztül valósul meg.
16. §
Záró rendelkezés
(1)
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát
veszti Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló 2/2014. (III. 20.) Ör. Rendelete.
Búza Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Elekes Petra s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. 06.02.
A rendelet hirdetőtábláról levételének napja: 2014. 06.17.
Dr. Elekes Petra
jegyző
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1. sz. melléklet
Személyi térítési díjak szociális étkeztetés tekintetében

Személyi térítési díj –helyben
fogyasztással, illetve elvitellel (Ft/nap/adag)

Kiszállítási díj (Ft/nap/adag)

0

0

(20. 000)- 27. 000

140

60

27. 001- 28. 500

190

60

28. 501- 35. 625

200

60

35. 626- 42. 750

290

60

42. 751- 64. 125

340

60

64. 126- 85. 500

520

60

85. 501-

540

60

Egy főre jutó havi jövedelem
(Ft)
Jövedelemmel
rendelkező esetében

nem

Reggeli intézményi térítési díja: 160 Ft
Kiszállítási díj: 60 Ft/nap/ebéd
A közös háztartásban élő személyek részére történő kiszállítás esetében a kiszállítási díjat
egy személyre kell megállapítani
A nappali ellátás-idősek klubja térítési díj megfizetése nélkül igénybe vehető szolgáltatás.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg:

étkeztetés esetén a jövedelem 30%-át

házi segítségnyújtás esetén a jövedelem 25%-át

időskorúk nappali ellátása esetén a jövedelem 15%-át

együttes igénybevétel esetén a jövedelem 30%-át

A térítési díjat havonta utólag kell megfizetni, tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig
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