Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015. (II.25.)
rendelete
A szociális ellátásokról

Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. §
(2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4)
bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő
önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő,
a szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben biztosított szociális
ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Tuzsér Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra és a "szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre.

3.§
Az önkormányzat által biztosított támogatások köre
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben és e rendeletben foglaltak
alapján
a.) pénzbeli, de természetben is nyújtható ellátások,
- települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás.
b.) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások
- köztemetés

c.)
-

személyes gondoskodást nyújtó ellátásként:
szociális étkeztetés
szociális étkeztetés házhoz szállítással,
házi segítségnyújtást,
tanyagondnoki szolgáltatást
családsegítést biztosít.

4. §
(1)
Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális
ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a
hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2)
A szociális ellátás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén
biztosított nyomtatványon lehet előterjeszteni. A kérelem a nyomtatvány kitöltésével
nyújtható be, de az ügyfél által más formában előterjesztett kérelmét is be kell fogadni
elbírálásra. Elektronikus eljárásra nincs lehetőség.
(3) A rendszeres ellátást az igénybenyújtás napjától a tárgyév utolsó napjáig lehet
megállapítani.

5.§.
(1) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok függvénye,
a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat
igazolni.
(2) A szükséges jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot csatolni kell.
(3) E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározására az Szt. 4.§./1/ bekezdésben
meghatározottak az irányadóak.
(4) Ha a Szt. másképp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónap, egyéb
jövedelmeknél pedig egy év.
(5) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy a tényállásra tekintettel beszerzett
környezettanulmány megállapításai 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.

(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító
szervet. (Szt. 9. §)
(7) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen
megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (Szt. 13. § (2) bekezdés)
(8) A jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére az Szt. 17.§-ában meghatározott
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(9) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az
ellátásban részesülő személyek által közölt bankszámlára történő átutalással történik.
(10) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

6.§.
Települési támogatásban részesülők együttműködési kötelezettsége
(1)
A települési támogatásban, valamint az aktív korúak ellátásában részesülő személy
köteles gondoskodni:
a.)
az általa lakott vagy bérelt ingatlan udvarán valamint a lakásban egy db szeméttároló
edény elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról
b.)
a lakáshoz tartozó elő és hátsó kert, udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét és lom eltávolításáról,
c.)
az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatáról, műveléséről; amennyiben
a kert nem áll művelés alatt, a terület rendszeres kaszálásáról, gyommentesítéséről oly
módon, hogy a területen ne legyen gyomnövényzet termést hozó példánya;
d.)
az ingatlanon nem lehet parlagfű
e.)
az állattartásra ezen belül az ebtartásra vonatkozó szabályok megtartásáról,
védőoltás meglétéről
f.)
az ingatlan előtti – sarok ingatlan esetében az ingatlan előtti és melletti - járdának
(járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő
teljes területének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről; téli
időszakban a hó és síkosság mentesítésről
g.)
a lakás rendeltetésszerű használatáról az alábbiak szerint:
ga) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
gb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
h.)
az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, melléképületek rágcsálóktól,
kártevőktől való mentesítéséről,
i.)
az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítés hiánytalan meglétéről, zárhatóságáról
j.)
állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartásáról, az állati alom
szükségszerű elszállításáról, vagy annak a termőföldbe történő bedolgozásáról
k.)
benti illemhely hiányában árnyékszék meglétéről
l.)
közszolgáltatások szabályos igénybevételéről, a díjak folyamatos megfizetéséről olyan
módon, hogy 2 hónapot meghaladó díjtartozás nem állhat fenn.
m.) az igénybe vett közszolgáltatások tekintetében előrefizetős mérőóra felszereltetéséről.

(2) A (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Közös Önkormányzati Hivatal
folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a
jegyzőírásban legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével- teljesítésre szólítja fel.

7.§
Települési támogatás gyógyszersegély igénybevételére
(1) Települési közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %át.
(2) A települési közgyógyellátás megállapításának időtartama 1 év.
(3) A közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
(4) A közgyógyellátásra való jogosultság ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen
állapítható meg azzal, hogy települési méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság csak
abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező alanyi vagy normatív jogcímen nem
jogosult az ellátásra.
(5) Az ellátásra jogosultság megállapítása során - belföldi jogsegély keretében alkalmazni
kell a Szt. 50/A §-ában meghatározott eljárást.

8.§.
Települési temetési támogatás
(1) Kérelem alapján települési támogatás állapítható meg annak a Tuzséron állandó
lakcímmel rendelkező személynek, aki elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről
gondoskodott és a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.
(2) A temetési települési támogatás összege: 15.000.- forint,
(3) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező vagy a vele közös háztartásban
élő közeli hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti
példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. Az települési támogatás megállapítása a
polgármester átruházott hatásköre.

9.§
Kamatmentes temetési kölcsön
(1)

A 8.§-ban meghatározott települési temetési támogatáson túl kamatmentes
kölcsönt adható az eltemettető hozzátartozó részére.

(2)

Kamatmentes kölcsön annak állapítható meg:
a.) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
b.) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.

(3)

A kamatmentes kölcsön összege maximum 100 000 forint lehet, és az maximum 12
hónapra adható.
(4) A kamatmentes kölcsön kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(5) Az esedékes törlesztő részlet megfizetésének elmulasztása esetén a teljes hátralékos
összeg esedékessé válik. Nem részesíthető önkormányzati támogatásban az, aki a korábban
igénybe vett kamatmentes kölcsönt maradéktalanul nem fizette vissza

10.§.
Rendkívüli települési támogatás
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő
személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és önmaga vagy családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás
kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy
d) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem
tud kiegyenlíteni vagy
e) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadásai keletkeztek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás összege
legfeljebb 5.000 Ft, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét, és egy éven belül
legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
11. §.
Települési lakhatási támogatás
(1) Települési lakhatási támogatás kerülhet megállapításra kérelem alapján annak, aki az
életvitelszerű, állandó lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgáló lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres költségeket létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem tudja
viselni.
(2) Települési lakhatási támogatásra való jogosultság állapítható meg - a lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres költségek viselésének létfenntartást veszélyeztető helyzete miatt a kérelmezőnek, ha:
a.
a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a kérelem
benyújtását megelőző hónapban nem érte el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedül álló esetén 200 %-át és nem rendelkezik vagyonnal;
a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres költségek viselését legalább
b.
egy, a saját nevére szóló és 3 hónapnál nem régebbi, lakhatással összefüggő
kiegyenlített számla (víz, gáz, áram, hulladék, szilárd fűtőanyag) bemutatásával
igazolja;
(3) A települési lakhatási támogatás összege havonta 4.000.-Ft.
(4) A lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások: a villanyáram-, a víz- és
csatornahasználati díj, a gázfogyasztás, valamint szilárd tüzelőanyag.
(5) A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását - nyilatkozata szerint - a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(6) A települési lakhatási támogatás:
a) ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül az ott
élő háztartások számától;
b) üresen álló, életvitelszerűen nem lakott lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg.
(7) Nem állapítható meg települési lakhatási támogatás ha a kérelmező vagy ugyanazon
lakcímen élő hozzátartozója lakásfenntartási támogatásban részesül.
(8) A települési lakhatási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a jegyző
gyakorolja.

12. §
Köztemetés
A köztemetést a polgármester rendeli el az Szt. 48. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

13.§
Egyéb természetbeni ellátás
Azon családok, amelyek óvodás, vagy általános iskolás gyermekei jogszabály alapján nem
részesülnek étkezési illetve tankönyvtámogatásban az önkormányzat támogatásban részesíti.
Összege az éves költségvetésben kerül meghatározásra.

14. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretébe tartozó szociális alapellátások
igénybevételének feltételei
(1) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap ellátásokat, melyek a
községünkben az alábbiak:
a./ szociális étkeztetés egyszeri meleg étkeztetés formájában
b./ házi segítségnyújtás
c./ családsegítés
d./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
e./támogató szolgáltatás
f./idősek otthona
g./idősek nappali ellátása
h./fogyatékosak nappali ellátása.
Az igénybevételt az intézmény székhelye szerint alkotott rendelet szabályozza
(2)
Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Mándoki Kistérségi
Szociális Központ intézmény útján biztosítja. Az ellátások igénybevétele önkéntes.
A kérelmet a cselekvőképes igénylő önállóan, a korlátozottan cselekvőképes személy
törvényes képviselője beleegyezésével /kivéve, ha a bíróság e tekintetben cselekvő
képességét nem korlátozta/, cselekvőképtelen személy helyett a törvényes képviselője
terjesztheti elő.
15.§.
(1) Az Önkormányzat a Mándoki Térségi Szociális Központ útján biztosítja az Szt. 86.§. (1)
bekezdés e./ pontjában írt családsegítést. A családsegítésre vonatkozó részletes
szolgáltatásokra a Sztv. 64.§-ban foglaltak az irányadóak. A családsegítést térítésmentesen
kell biztosítani, megállapodást nem kell kötni.
(2) Szociális étkeztetésben kell részesíteni azt a tuzséri állandó lakcímmel rendelkező lakost,
az általa eltartottat, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai vagy

szenvedélybetegsége, hajléktalansága
gondoskodni.

miatt nem

képes étkezéséről

más módon

a./ A szociális étkezést az önkormányzat által működtetett konyhán lehet igénybe venni, a
rendelet mellékletében meghatározott térítési díj fizetése mellett helyben fogyasztással vagy
elszállítással.
b./ Szociális étkeztetés a Mándoki Térségi Szociális Központ útján házhoz szállítással azon
személy részére biztosítható, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága,pszichiátriai vagy
szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes étkezéséről más módon
gondoskodik. A házhozszállítás díjmentes.
(3) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú, illetve az egészségi
állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáról saját erőből
nem képesek gondoskodni és ezért ezt az ellátási formát igénylik.
(4) Szociálisan rászorultnak minősül:
a./ a 62. életévét betöltött személy,
b./ életkorára tekintet nélkül a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott
személy, a hadigondozott, a rokkantsági járadékos, az I. és II. csoportú rokkantság alapján
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy,
c./ fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személyéletkorára
tekintet nélkül
d./ a hajléktalan személy életkorára tekintet nélkül.
(5) A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a
fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget háziorvosi, vagy kezelőorvosi
/pszichiátriai, neurológiai/ szakvélemény igazolja.
(6) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet
a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
(7) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra
a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három
hónapot meghaladóan is indokolt,a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell.
(8) Az ellátás igénybevételét megelőzően étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát-és házi
segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet vizsgálni
kell.

(9) A jövedelemvizsgálatot
a./ étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátásigénylését
megelőzően,
b./ házi segítségnyújtás esetében az intézmény vezetője a gondozási szükségletvizsgálatának
kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőtől.
(10) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szolgáltatás iránti kérelemalapján, az
intézményvezető kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát akülön jogszabályban
meghatározott szakértői bizottságnál.

16.§.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele
(1) Az alap /szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Mándoki Kistérségi
Szociális Központ intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a felvételről, illetve az
ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ha az ellátást igénylő, illetve annak törvényes
képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a fenntartóhoz a képviselő-testülethez fordulhat jogorvoslatért.
(2)Az intézményvezető köteles a kérelmezők szociális és életkörülményeinek, jövedelmi,
vagyoni viszonyainak, továbbá annak tisztázására, hogy a kérelem a megfelelő ellátás
igénybe vételére irányul-e, és a rászorultság feltételei fennállnak-e.
(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesítheti azt a személyt, akinek
életét, testi épségét veszélyeztető körülmény- krízishelyzet- az azonnali ellátását indokolja,
és nincs a községben eltartásra, gondozásra köteles és képes közeli hozzátartozója. /Ptk.
8.1.§. /
(4) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel,
illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézmény vezetője a megállapodást
tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak.
(5) A megállapodás tartalmazza:
a./ az intézményi ellátás időtartamát
b./ az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját,
c./ a személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályokat,
d./ az intézményi jogviszony megszüntetésének a módját,
e./ panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját.
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben 30 napon belül megállapodás nem születik, az ellátást
meg kell szüntetni.
(7) A személyi térítési díj megállapításáról, a felvételről döntő intézményvezető az ellátás
igénybe vételét megelőzően írásban értesíti a térítési díjfizetésre kötelezettet.

(8) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és személyi térítési díját az
önkormányzat külön rendelete szabályozza.

17. §.
Az ellátás megszüntetésének, ill. megszűnésének eseteire az Szt. 100., 101., 103., 104.§ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) 2015. február 28. napján hatályát veszti a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 6/2009. (IV.27.) számú
rendelete.

Tuzsér, 2015. február 25.

Ferkovics Tibor
polgármester

Dr. Szép Béla
jegyző

