
Besenyőtelek Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2015. (II. 26.)

Önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Besenyőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a
32. cil& (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.* (2) bekezdése, 1O.* (1)
bekezdése, 26. g-a, 32.* (1) bekezdés b) pontja, 33. ~ (7) bekezdés, 45.~ (1) bekezdés, 48.*
(4) bekezdés, l32.* (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja:

I. alcím

Általános rendelkezések

1.~ E rendelet meghatározza a Besenyőtelek Község Önkormányzata által nyújtható
települési támogatásra, szociális ellátásokra vonatkozó előírásokat, azok formáit, eljárási ás
jogosultsági szabályait, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, ás
garanciáit, valamint az Szt-ben adott felhatalmazások alapján szabályozott előírásokat.

2.* (1) E rendelet személyi hatálya az Szt-ben meghatározott Besenyőtelek Község
közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, személyekre
terjed ki.

(2) E rendelet területi hatálya Besenyőtelek Község közigazgatási területére terjed ki.

3•* (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési támogatásként adható alábbi ellátásokra.

a) rendkívüli településtámogatás

b) lakásfenntartási támogatás,

c) gyógyszertámogatás

e) köztemetés

(2) Rendelet hatálya kiterjed a következő személye gondoskodást nyújtó ellátásokra

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés



II. alcím

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

4.~ (1) Rendkívüli településtámogatás nyújtható:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre

c) gyermek intézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre, lakásköltségekre (lakástámogatásra)

e) megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásra, mint korházi kezelés,

temetés

f) tanévkezdéshez, Bursa Hungarica pályázatra

g) szaloneukor, csomag, 50 éves házasok, 90 éven felüliek juttatására

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja
illetve a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyait Figyelembe véve az 1 főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a

a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható
meg, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el a 100.000.- Ft-ot

5.~ (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint
természetbeni ellátásként a 4.~ (1) bekezdés a) — g ) pontjában írtakon túl szemétszállítási
díjra, víz- és csatornadíjra.

(2) Rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni,
amit a megállapító határozatban kell előírni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget, az elszámolás teljesítéséig az általa vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója
által benyújtott újabb segély kérelmét el lehet utasítani.

(3) A megállapított rendkívüli települési támogatás,- a célzott felhasználás biztosítása
érdekében a Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó ás Gyermekjóléti Intézmény Társulása
Besenyőteleki irodában dolgozó dolgozójának is kiutalható. A pénzfelvételre jogosult köteles
a pénzfelhasználásról elszámolni a segélyezett illetve a Polgármesteri Hivatal felé.



6.* (1) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő
családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
minimum összegének 130%-át.

(2) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő
kérelmező esetén egy személynek évente legfeljebb négy alkalommal adható, az (1)
bekezdésben írt maximum összeghatárig. (10.000 Ft-ig)

(3) Temetési költség viseléséhez nyújtott, illetve elemi kár esetén nyújtott rendkívüli
települési támogatás esetén a (1) és (2) bekezdéstől el lehet térni.

7.* Lakásfenntartáshoz vagy gyógyszer támogatásként megállapított települési támogatás,
kérelemre rendszeres havi ellátásként is megállapítható, 12 hónap időtartamra azzal, hogy a
havi támogatás összege a 2.500.- Ft —tól 10.000 Ft —ig terjedhet.

III. alcím

Szociális szolgáltatások

8.* (1) Étkeztetési ellátás szempontjában szociálisan rászorulónak kell tekinteni, egészségi
állapota miatt azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut
megbetegedése, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, illetve szenvedély betegsége, illetve
hajléktalansága miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni, s
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 130%-át nem haladja, meg és egyedül él,
s a tartásra köteles hozzátartozója nincs.

(2)Az (I) bekezdésben írt állapotot háziorvosi igazolás alapján lehet megállapítani.

(3) Az étkeztetést az Önkormányzat az óvoda konyháról történő ebéd kiszállítással
biztosítja.

9.* (1) HáZi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, s tartásra köteles hozzátartozójuk
nincs.

(2) Az (1) bekezdésben írt állapotot háziorvosi igazolás alapján lehet megállapítani.

(3) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a rászorulók személyi és környezeti
tisztaságáról, érdekeik védelméről.

(4) Az Önkormányzat az ellátást a Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti
Intézmény Társulása keretében biztosítja.

1O.~ (1) A családsegítéssel kapcsolatos feladatot a 9.~ (4) bekezdésben írt szervezeten
keresztül biztosítja.

(2) A Családsegítő Szolgálat megelőző tevékenységek körében a hatályos
jogszabályokban írt feladatokon túl Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiéniás
helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, vagy az egyén és család életében jelentkező
problémák okait, valamint a működtetett j elzőrendszeren keresztül az önkormányzati



intézmények, társadalmi szervezetek, egyház és magánszemélyek megállapításait eljuttatja a
Polgármesteri Hivatalhoz.

11.~ (I) A térítési díjakat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Az ellátott által Fizetett személyi térítési díj at a megállapító határozatban kell előírni,
azzal, hogy a személyi térítési díjakat jövedelem vizsgálat után a hatályos jogszabályokban
előírt jövedelemkategóriáknak megfelelően kell megállapítani, azzal, hogy ingyenes
ellátásban kell részesíteni, azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, illetve az
étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén azt a kérelmezőt aki, illetve akinek a családja
jövedelemmel nem rendelkezik.

IV. alcím

Eljárási szabályok

12.~ (1) A települési támogatások iránti kérelmet a Besenyőtelki Polgármesteri Hivatalban
lehet előterjeszteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a
rászorultságról, illetve a támogatási eljárás hivatalból is kezdeményezhető.

13.* (1) A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetén külön szükséges igazolni a
személyazonosító adatokat, családi viszonyokat, az eltartottak számát, a tartásra kötelezettek
adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. A jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi
felelősségük tudatában kell e tényről nyilatkozniuk.

(2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál e rendeletet és az Szt.
előírásait kell alkalmazni.

(3) támogatási formánként a jogosultság megállapíthatósága érdekében az előzőekben
írottakon túl a kérelmezőnek csatolnia kell a szükséges orvosi igazolást, receptet, közüzemi
számlát, temetési számlát, iskolalátogatási igazolást, munkaügyi központ igazolását, valamint
minden esetben ki kell tölteni az Szt-ben, illetve a hatályos kormányrendeletben
meghatározott vagyonnyilatkozatot.

14.* E rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek elbírálásról
átruházott hatáskörben a Szociális- és Egészségügyi Bizottság dönt, azzal, hogy
méltányossági törlési vagy részletfizetési kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.

15.~ Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán
környezettanulmányt lehet készíteni, mely eljárásban közreműködhet a Laskó-Rima Menti
Szociális Ellátó ás Gyermekjóléti Intézmény Társulása dolgozója is.

16.* Bármilyen az Szt. és jelen rendelet által megállapított segélyben részesülő köteles a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott ház és
aimak udvara, kertje a kerítéssel kívülről határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan
állagának és rendeltetésszerű használhatósága valamint higiénikus állapotának biztosítására,
mely kötelezettséget a megállapító határozatban elő kell írni.



17.* E rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátások kifizetésére az Szt. rendelkezései az
irányadóak, azzal, hogy a rendszeres juttatásként megállapított ellátást tárgyhó S. napjáig
kerül átutalásra a jogosult lakossági foly6számlájára, vagy az összeg kifizethető a
Polgármesteri Hivatal házipénztárában is.

184 E rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság,
a jogosultat érintő jogok és kötelezettsége megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre, a
jövedelemre és vagyonra az Szt. illetve a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

194 A szociálpolitikai kerek asztal tagjai polgármester, jegyző szociálpolitikai ügyintéző,
háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő, az intézmények vezetői, és gyermekvédelmi felelősei,
családsegítő és gyermekj óléti szolgálat képviselője.

V. alcím

Záró rendelkezések

204 (1) E rendelet 2015. március l-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Besenyőtelek Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/201 1/XI.27 valamint az 1/2014.11.30/
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.

Besenyőtelek, 2015.február 26.
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Kihirdetve (az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve): 2014. február 26.
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