Hugyag Község Önkormányzata
7/2008. (VII.15.) számú rendelete
a szociális ellátásokról

Hugyag Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §
/1/ bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32. §
/3/ bekezdése (továbbiakban szociális törvény), a 139.§. alapján a következő rendeletet
alkotja.
I.
Általános rendelkezések

1.§.
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza a helyi Önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit, a szociális
ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, figyelembe véve a
község mindenkori költségvetésében erre a célra szolgáló pénzeszközöket.
A rendelet hatálya
2.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Hugyag község közigazgatási területén állandó, vagy
tartózkodási lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) átmeneti segély, valamint a szociális alapellátás, az átmeneti és a tartós elhelyezés körébe
tartozó sürgős, azonnali ellátás, soron kívüli elhelyezés tekintetében az Európai Szociális
Kartát megerősítő országoknak, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.
évi XXXIX. számú törvény rendelkezései szerint, jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgárokra is,
f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló (továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogás a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik,
g) 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 jogosultsági körbe tartozó
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személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
h) A Szmtv. 32/B. §. (1) bekezésében meghatározott 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 jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.
(2) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

3.§.
A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit a szociális
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
4. §.
/1/ A rendelet alkalmazásában az értelmező rendelkezéseket a szociális törvény 4. §. (1)
bekezdése tartalmazza.
/2/ A rendelet alkalmazásában a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező
vagy vele közös háztartásban élő személyek a szociális törvény 4. §. (1) bekezdés b./, ba./,
bb./ pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

Eljárási szabályok

5.§.
/1/ A rendeletben meghatározott szociális ellátásokat írásbeli kérelem benyújtásával lehet
igényelni, a természetes személy ügyfél azonban kérelmét szóban is előterjesztheti.
/2/ Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő
ügyben a kérelmet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni.
/3/ Szociális juttatások a képviselőtestület döntése alapján hivatalból is nyújthatók.
/4/ A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és közös
háztartásban élő hozzátartozói jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat
igazolni.
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/5/ Az egy főre jutó jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél a kérelem beadása előtti három hónap, egyéb jövedelmeknél a tárgyévet
megelőző év átlaga.

7.§.
/1/ Amennyiben az Önkormányzatnak, vagy annak jegyzőjének hivatalos tudomása van, vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a
kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott
lakás, illetve a saját és 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
figyelembe vételével vélelmezhető.
/2/ Az a kérelmező, aki valótlan tényt állít, megtévesztő adatot szolgáltat, az igényelt
szociális juttatásban rendkívüli eset kivételével egy éven belül nem részesülhet.
/3/ A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények (pl. lakcímváltozás, jövedelemváltozás, munkavállalás) megváltozását a
változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni.
/4/ A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybevett ellátás esetén a szociális törvény 17.
§-ában foglaltak szerint kell eljárni.
/5/ Az eljárás során az adatkezelésre és adatok védelemére a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv., a szociális törvény 18-24. §a és az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók.

Az ellátások megállapítása

8. §.
/1/ E rendeletben szabályozott hatásköröket – kivéve a /2-3/ bekezdésben foglaltakat – a
képviselőtestület gyakorolja.
/2/ A polgármester átruházott hatáskörébe tartozik az átmeneti segély, a normatív
lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátási igazolvány, a temetési segély
megállapítása, , valamint a személyes gondoskodás keretében biztosított szociális és
gyermekjóléti alapellátásra való jogosultság megállapítása, míg a köztemetés elrendelése
önkormányzati hatáskörben.
/3/ A jegyző hatáskörébe tartozik az időskorúak járadékának, a rendszeres szociális segélynek,
az alanyi jogon járó ápolási díjnak a megállapítása és a közgyógyellátási igazolvány kiadása,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
/4/ A polgármester döntése ellen a képviselőtestülethez fellebbezés nyújtható be.
II.
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Az ellátások formái
9. §.

/1/ A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális
ellátás nyújtható.
/2/ Pénzbeli támogatások:
a) aktív korúak ellátása (bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély)
b) ápolási díj
c) átmeneti segély
- egyszeri segély
/3/ Természetbeni támogatások:
a) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás
b) méltányossági közgyógyellátás
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
d) lakásfenntartási támogatás

/4/ A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátás
formái
a) családsegítés
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
c) étkeztetés
d) időskorúak napközbeni ellátása (ÖNO)

10.§.
/1/
A kérelem elbírálásáról a kérelmezőt határozatban kell értesíteni, mely ellen
jogorvoslatnak van helye.
/2/ Az egy éven túl folyósított támogatás jogosultságának feltételeit a szociális törvénybe
foglalt feltételek szerint felül kell vizsgálni.
/3/ Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő köteles a pénzbeli ellátás
visszafizetésére a szociális törvény 17. §-ában meghatározott feltételek szerint és módon. A
jogellenesen felvett ellátást a rosszhiszeműség hiányában is vissza kell fizetni.
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III.

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka

11.§.
/1/ A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt az időskorú személyt, aki a szociális törvény
32/B-E. §-aiban foglalt feltételeknek megfelel.

/2/ Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás.
/3/ A kérelem beadására, a járadék folyósítására e rendelet általános rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Aktív korúak ellátása
12.§.
A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a Sztv. 33. § (1) bekezdésében
meghatározott személyek számára.
12/A §
A bérpótló juttatásban részesülő személyeknek a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására
vonatkozó szabályok:
(1) A bérpótló juttatásban részesülő személynek - amennyiben vele kapcsolatosan bejelentés
érkezik a hivatal felé, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés során tapasztalt hiányosság esetén a lakókörnyezet rendezettségének biztosításával kapcsolatosan az alábbi feltételeket kell
teljesítenie:
- köteles az általa lakott ingatlan, az ingatlannak a kerítéssel határos területének, járdájának
folyamatos tisztántartásáról gondoskodni,
- az ingatlan előtt található árkot, átereszt tisztántartani,
- a ház udvarát, kertjét tisztántartani, (különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és
lom eltávolítására,) a gyomoktól, parlagfőtől mentesíteni, higénikus állapotának
biztosításáról gondoskodni,
- köteles az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használni, művelni,
- köteles az ingatlanán a rágcsálómentesítésről gondoskodni,
- köteles az ingatlan állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, anyagi
lehetőségei függvényében,
- köteles téli időszakban a hó eltakarításáról, a síkosság mentesítésről gondoskodni.
- köteles az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarán valamint a lakóházban egy-egy
darab szeméttároló edényt elhelyezni és rendeltetésszerűen használni, ürítését biztosítani a
szemétszállítást végző szolgáltató céggel kötött szerződés alapján,
- a lakás, lakóház rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
- a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
- vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
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fertőtlenítése.
(2) Az e rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a jegyző, vagy az általa megbízott
ügyintéző az érintettet 5 napos határidő kitűzésével felszólítja. Amennyiben a megjelölt
határidőn belül a lakókörnyezetének rendben tartásában kifogásoltakat nem teljesíti, az
ellátásra való jogosultságot a jegyző, vagy az általa megbízott ügyintéző a határozat
meghozatala hónapjának utolsó napjával megszünteti. Az ügyfél ezen cselekedetével
együttműködést nem vállalónak minősül.
(3) A fentiekben foglaltak megfelelő teljesítését az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek bevonásával biztosítja, akiket fényképezőgéppel kell ellátni.
(4) A bérpótló juttatás folyósítását meg kell szüntetni, ha az ügyfél a felszólításnak
,határidőben nem tesz eleget.
(5) Az ügyfél köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani.”
13.§.
(1)

A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában- az
egészségkárosodott személyek kivételével- az együttműködésre kijelölt szerv a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás (továbbiakban Családsegítő
Társulás)

(2)

A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles a Társulással.

(3)

A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében
a.) a Családsegítő Társulásnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
nyilvántartásba veteti magát,
b.) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő programról
c.) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a Családsegítő
Társulással kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni,
d.) a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.

(4)

A Családsegítő Társulás kötelezettségei:
a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló
határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre
jogosult személyt a jogerős határozat alapján- a Szolgálatnál történő
megjelenéskor- nyilvántartásba veszi,
b.) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést
segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az
együttműködés eljárási szabályairól,
c.) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő
személlyel írásban megállapodást köt.
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d.)

e.)

f.)
g.)

folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult
személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján
figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,
legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre
jogosult bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés
megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról.
jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.

(5)

A jegyző kötelezettségei:
a.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az
egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító
határozatot megküldi a Családsegítő Társulásnak,
b.) tájékoztatja a Családsegítő Társulást
- az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről
- a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és a
szociális törvény 35. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési
kötelezettség előírásáról,
- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési
önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként
történő nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését
a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött megállapodásról.

(6)

A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva kiterjed a

(7)

a.) a Családsegítő Társulással való kapcsolattartásra
b.) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő
felkészülést segítő programban való részvételre,
c.) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei:
a.) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció
és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni
tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek
erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és
konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális
problémák kezelése/esetkezelés,
b.) szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése: egészségügyi –
szociális – mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális
esetkezelés,
családgondozás,
szocializációs,
kapcsolatépítő
csoportok,
pszichológiai megerősítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás
megőrzése,
c.) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési
ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése,
információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci kapcsolódásokról.
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(8)

Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülő személy számára felróható okból:
a.) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban
meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő Társulásnál,
b.) a Családsegítő Társulás által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását
nem igazolja,
c.) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson, képzésen nem vesz részt,
d.) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre,
e.) a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges
nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.

(9) Ha az aktív korúak ellátásában részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttműködésre kijelölt szervnél két
éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg
kell szüntetni.

Lakásfenntartási támogatás
14.§
/1/ Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20%-át meghaladja.
/2/ A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2008. évben 425 Ft. A 2008. évet követően az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló
törvény – a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel – határozza meg.
/3/ A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c)ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d)ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
/4/ A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50%-át,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve
kell meghatározni.
/5/A (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
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TM=0,3 - J-0,5NYM

x 0,15

NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
/6/ A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
/7/ Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
Helyi lakásfenntartási támogatás
14/A §
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a
háztartás összjövedelmének 25 %-át meghaladja.
(3) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(4) A lakásfenntartási támogatás 1 m2-re jutó helyben elismert havi költsége 450 Ft/m2.
(5) Hugyag Községben az elismerhető lakásnagyság mértéke:
a)
ha a háztatás egyszemélyes 45 m2
b)
ha a háztartás két személyes 55 m2
c)
ha a háztartás három személyes 60 m2
d)
ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2
e)
ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege: 2.500 Ft/hó
(7) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti kérelmet
évente meg kell újítani. A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, a támogatás a
kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdve illeti meg.
A lakásfenntartási támogatást megállapító határozatban megjelölt lakásfenntartási támogatást
közvetlenül a szolgáltató, pénzintézet, üzemeltető felé is folyósíthatja.
(8) Nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek, aki más
jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesül.
(9) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(10) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az adott lakásban, tulajdonosi, bérlő,
albérlő, vagy haszonélvező minőségben lakó személy nyújthatja be.
(11) A lakásban tartózkodás jogcímét, az elismert lakásnagyságot valamint a lakásfenntartás
elismert havi költségét hitelt érdemlő módon kell igazolni. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, albérletet (bérleti szerződés és az APEH felé történő bejelentést igazoló irat) a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
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(12) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 20. §-ában
felsorolt iratokat.
(13) A támogatás folyósítása havonként tárgyhó 25-ig történik. A folyósítás aktuális állásáról
az igazgatási ügyintéző naprakész nyilvántartást vezet.

15. §.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy lakásfenntartási támogatásra jogosult.
16. §.
Helyi lakásfenntartási támogatást a képviselőtestületi ülésen a képviselő-testület nem állapít
meg.

Ápolási díj
/1/ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
2/ A szociális törvény 41 §.- 43/A és 44 §-a szerinti ápolási díjat a jegyző állapítja meg.

17.§.
A képviselőtestület a szociális törvény 43/B. § (1) bek. alapján ápolási díjat állapít meg annak
a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi.
18. §.
/1/ A szociális törvény 43/B. § (1) bek.-e szerinti az ápolási díj megállapításának feltételei:
-

a kérelmező a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt
él,
a kérelmező jövedelemmel, rendszeres pénzellátással és vagyonnal nem
rendelkezik, keresőtevékenységet nem folytat és
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100 %-át, egyedülálló esetén a 150 %-át nem haladja meg.

/2/ Az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Kormányrendeletben
foglalt kérelmi nyomtatványt (4. számú melléklet) orvosi szakvéleményt (5. számú melléklet).

19. §.
Az ápolási díj összege megegyezik a mindenkori nyugdíjminimum összegével.
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20. §.
/1/ Az ápolási díj folyósításának feltételeit évente felül kell vizsgálni.
/2/

Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy állandó lakcíme megszűnt.

/3/

Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés
körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának
megelőzéséről, az ápolt háziorvosának, illetve kezelő orvosának utasításait nem tartja
be.
Átmeneti segély
21.§

/1/Hugyag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet különösen: krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés, magas
gyógyszerköltség, nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető kiadás (tüzelővásárlás, gáz-,
villany- energia költség, stb.), a rendkívüli élethelyzet, haláleset, tűzkár, vízkár, robbanás,
rablás).
/3/ Méltányosságból kiadott közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező részére gyógyszerei
kiváltásához átmeneti segély nem nyújtható.

22.§
Az átmeneti segélyben az arra rászoruló évente legfeljebb 3 alkalommal, összesen maximum
10.000 Ft erejéig részesíthető.
23.§
Átmeneti segélyben az arra rászoruló részére nyújtható
/1/akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, évi egyszeri 10.000 Ft,
/2/egyedülálló esetén akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-át nem éri el, de meghaladja annak 150%-át
évi egyszeri 10.000Ft.
Temetési segély
24. §.
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/1/ Temetési segélyt nyújt a polgármester annak a személynek, aki az elhalt temetéséről
gondoskodik. A temetési segély kifizetésének feltétele helyben történő temetés esetén a
sírhely megváltása, más közigazgatási egységben történő temetés esetén a temetkezési
számlák bemutatása.
/2/ A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-a,
mely 2008. évben: 10.000.- Ft.
25.§.
/1/ Ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását
veszélyezteti a képviselőtestület magasabb összegű temetési segélyt állapíthat meg.
/2/ A magasabb összegű temetési segély iránti kérelemhez a kérelmező jövedelmi és
vagyonnyilatkozatát mellékelteni kell.
IV.
Természetben nyújtott szociális ellátások
Közgyógyellátás

26. §.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
27. §.
A közgyógyellátásra való jogosultságról a szociális törvény 49-53. §-ában meghatározottak
szerint a jegyző dönt.
28. §.
/1/ Szociálisan rászorulónak kell tekinteni:
-

-

akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
10 %-át meghaladja,
egyedülálló esetében, akinek az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 10 %-át meghaladja.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
29.§
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A jegyző egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából a szociális
törvény 54 §-a alapján állapítja meg a kérelmező szociális rászorultságát, melyről egy évre
szóló hatósági bizonyítványt állít ki.

Köztemetés
30. §.
Az Önkormányzat polgármestere a szociális törvény 48. § alapján gondoskodik annak a
vagyontalan személynek a közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem
lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. A kérelem elbírálásáról a polgármester
dönt.
V.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

31. §.
1./ Az önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátás keretében:
- oktatási, nevelési intézményekben étkeztetési lehetőséget,
- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- családsegítést
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.
- nappali ellátást (idősek klubja)
2./ A családsegítést és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat társulásban
való részvétellel biztosítja.
3./ A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátás közül a szociális
rászorultságot a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén vizsgálni
kell.
Gyermekétkeztetés

32. §.
1./ A gyermekétkeztetést a Napköziotthonos Óvoda konyhai kapacitásának igénybe vételével
kerül megszervezésre.
2./ A gyermekétkeztetésért a képviselő-testület külön rendeletében meghatározott térítési díjat
kell a szülőnek megfizetni.

Házi segítségnyújtás
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33. §.
/1/

Hugyag Község Önkormányzata a község közigazgatási határain belül egy házi
gondozási körzetet hoz létre.

/2/

A gondozási körzetben házi gondozót alkalmaz.

/3/

A házi gondozás igénybevételéért a képviselő-testület térítési díjat nem állapít meg.

/4/

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A.§ (4) bekezdése,
valamint a (10) bekezdés szerinti kivétellel – vizsgálni kell a gondozási szükségeltet.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási
szükségletének vizsgálatát.

/5/

A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság
végzi, mely kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről

/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 átmenti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos
időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

/8/

A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34. §.
/1/

Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a társulási megállapodás
keretében biztosítja. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a
szociális rászorultságot vizsgálni kell.

/2/

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult
a./ az egyedül élő 65 év feletti személy
b./ az egyedül élő súlyos fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
c./ a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását (a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni).

/3/

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti
indokoltságot az Sztv. 65/C. §. (5)-(7) bek. szerint igazolni kell.
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/4/

Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul,
valamennyi feltételt külön igazolni kell.

/5/

Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok
személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

/6/

A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:
a./ az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
b./ az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvélemény.

Étkeztetés

35. §.
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
- 60 év feletti életkorúak,
- átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,
- fogyatékossággal élők,
- pszichiátriai betegségben szenvedők,
- szenvedélybetegségben szenvedők,
- közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők.
A fent megjelölt feltételek közül legalább két feltételnek kell megfelelni, melyet az
egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol a jegyző által megküldött
nyomtatványon.
(2) Az előbbi feltételek hiányában is jogosult szociális étkeztetésre az a 65. életévét betöltött
kérelmező is, akinek – külön jogszabályban meghatározott – szakértői bizottság a házi
segítségnyújtáshoz szükséges gondozási szükségletét szakvéleményében megállapítja.
/3/ Az étkeztetés térítési díját a képviselőtestület külön rendeletben állapítja meg.
/4/ Kedvezményes étkeztetés azon személyek részére biztosítható, akiknek jövedelmét a
jegyző igazolta, és az /1/ bekezdésben meghatározott szociális rászorultság egyéb feltételei
közül legalább két pontban megfelelnek
/5/ Étkeztetés házhozszállítása esetén a térítési díj, a szállítási díj mindenkori önköltségével
növekszik.
/6/ Szállítási díj fizetésére az a személy kötelezhető, akinek a jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meghaladja.”
36. §.
Idősek nappali ellátása (idősek klubja)
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1/ Idősek Klubjába a szociális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes, idős
személy vehető fel. Felvehető az a 18. életévét betöltő személy is, akinek felvételét
megváltozott egészségi állapota indokolja.
/2/ Az Idősek Klubjában fizetendő intézményi térítési díj összegét – mely az étkezési (ebéd),
valamint a szolgáltatási önköltség, továbbá a normatíva különbözete - a képviselő-testület
külön rendeletben állapítja meg.

Záró rendelkezések
37. §.
/1/ Ez a rendelet 2008. július hó 15. nap lép hatályba. A már korábban benyújtott, de még el
nem bírált kérelmekre is ezen szabályokat kell alkalmazni.
/2/ A rendelet hatályba lépésével a 3/2000.(VI.01.) többször módosított rendelet hatályát
veszti.
Hugyag, 2008. július hó

Borda Attila
polgármester

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet
körjegyző

Kihirdetve: 2008.július 15.

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet
körjegyző
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