Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
(továbbiakban: Kat.) 46. * (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Besenyőtelek Községi
Onkorrnányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XL3.)
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Besenyőtelek Községi Onkormányzat
Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) 92. ~ (1) bekezdésében, valamint 132.* (4) bekezdésének g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. * (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a
következő rendeletet alkotja.
—

—

I.
Fejezet
Altalános rendelkezések
1.

A rendelet célja
1. ~

(1)A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza Besenyőtelek Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által
biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, valamint szociális szolgáltatások, (a
továbbiakban: ellátások) formáját, mértékét, az igénybevételhez kapcsolódó jogosultsági és
eljárási szabályokat.
2. A rendelet hatálya
2. ~
(1) A rendelet hatálya ha törvény vagy e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg— azokra a
kérelmezőkre terjed ki, akik
a) az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett átlandó lakóhellyel rendelkeznek és
életvitelszerűen ott tartózkodnak vagy
b) a jelen szakasz a) pontjában meghatározott lakóhelyük mellett, az önkormányzat
közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyükön tartózkodnak.
(2)A lakcím meghatározása szempontjából a lakcimet igazoló hatósági igazolvány, illetőleg a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás adatai irányadók.
—

3. Értelmező rendelkezések

3.

*

(l)Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat, az Szoctv. 4.—l6. ~-a határozza meg.
(2)Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok, az adott ellátáshoz
kapcsolódva kerülnek meghatározásra.
4. Hatásköri rendelkezések
4. ~
(l)A települési támogatásról átruházott hatáskörben az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága dönt első fokon. A bizottság határozata ellen a Képviselő-testülethez
lehet fellebbezni.
5. Eljárási rendelkezések
5. ~
(l)Az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevételével kapcsolatos eljárás kérelemre
indul, amelyet az egyes ellátási formákra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemben megadott adatok igazolására minden esetben csatolni kell a
formanyomtatványon, a kitöltési tájékoztatóban, az e rendeletben, illetőleg a hatályos
jogszabályokban meghatározott dokumentumokat, valamint az ellátást megállapító szerv által
bekért dokumentumokat.
(2)A kérelmező és a vele életvitelszerűen közös háztartásban 4.lők jövedelmének valódiságát
a) a munkabérröl, munkáltató által fizetett táppénzről, a munkáltató által kiállitott
jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtást közvetlenül megelőző,
adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és
a tárgyévben elért jövedelemről szóló nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) megállapító
határozata, és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d)nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, valamint a tárgyévi összegre vonatkozó
nyugdíjösszesítő, esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény
vagy bankszámlakivonat,
e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
bankszárnlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló igazolás vagy büntetőjogi felelősség
tudatában tett nyilatkozat,
I) szünetelő vállalkozás esetén az azt alátámasztó dokumentum,
g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági döntés, vagy a
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén I-leves Megyei Kormányhivatal
Füzesabonyi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály határozata,
i)ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat,
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Ic) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűeú vele
együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló
nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és
ellátásban nem részesül, illetve munkaképtelen személy esetében szakorvosi igazolás tartós
gyógykezelésről,
»egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat
m)Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala által megállapított ellátások
esetén (ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka) ezen hatóság által kiadott, az
ellátás folyósításáról, illetve annak összegéről szóló igazolás (a továbbiakban együtt:
jövedelemigazolás) igazolja.
(3)A jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. lO.~ -ban foglaltakat
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(4) A családban az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a Szoctv. 4.* (1) d) pontja
szerinti közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni.
(5) A kérelem ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg— egész évben folyamatosan
benyújtható postal küldeményként vagy személyesen Besenyőtelek Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában 3373 Besenyőtelek, Fő út 89. szám alatt ügyfélfogadási időben.
—

6.

*

(l)A rendszeres pénzbeli ellátások—ha e rendelet eltérően nem rendelkezik —a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától visszamenőleg illetik meg a jogosultat a teljes hónapra.
Ha az ellátás nem a hónap első napjától jár, annak összege az egyhavi összeg harmincad
részének és az ellátási napok számának szorzata.
(2) A rendszeres ellátások—ha e rendelet eltérően nem rendelkezik —l éves időtartamra
kerülnek megállapításra. A rendszeres ellátások iránti kérelem a fennálló jogosultság
időtartama alatt, annak lejártát megelőző hónapban nyújtható be. Az új jogosultság kezdő
időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.
(3) A pénzbeli ellátások havi összege minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra a jogosult,
illetve—e rendeletben szabályozott egyes ellátások esetén —a közüzemi szolgáltató felé, az
ellátást megállapító szerv végleges döntése alapján.
(4) Az egyes ellátásokra való jogosultságot kétség esetén az ellátást megállapító szerv
felülvizsgálhatj a.
7.

*

(l)A jogosultság megszűnése esetében az ellátást megállapító szerv az ellátás folyósítását
megszünteti. A megszüntetés dátuma—ha e rendelet eltérően nem rendelkezik —a hónap utolsó
napja, az okot adó körülmény bekövetkezésének hónapjában.
(2) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra való jogosultság—az egyes ellátások
vonatkozásában e rendeletben meghatározott megszűnési okok mellett—megszűnik,
amennyiben a jogosult
a) elhunyt;
b) nem rendelkezik a 2. ~ (I) bekezdése szerint meghatározott címmel;
c)esetében az egy főre jutó jövedelem az egyes ellátási formáknál meghatározott
jövedelemhatárt túllépi vagy a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő, vagyonra tesz
szert, ha ez az eljárás megállapításának feltétele volt.
(3) Amennyiben ajogosultság ajogosult halála miatt szűnik meg, a fel nem vett ellátást a vele
közös háztartásban együtt élő házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, és
testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
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8. ~
(l)E rendeletet a Szoc.tv-vel, a Gyvt.-vel, valamint az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvénnyel (a továbbiakban: Akr.) együtt kell alkalmazni.

6. Együttműködési kötelezettség és elmulasztásának jogkövetkezményei
9. ~
(l)Az e rendelet szerinti ellátásokra való jogosultság megállapításával kapcsolatos eljárás,
illetve az ellátások folyósítása alatt a kérelmező, a jogosult, valamint az ellátást megállapító
szerv, illetve az egyes ellátási formáknál meghatározott egyéb szervek kölcsönösen
együttműködnek.
(2) Nem állapítható meg települési támogatás a rendkívüli települési támogatás kivételével
annak a jövedelemmel nem rendelkező aktív korú személynek, aki álláskeresőként nem
működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.
—

—

1o.*
(1) Az ellátást megállapító szerv az—e rendelet mellékletét képező formanyorntatványok
szerint —benyújtott kérelem és ahhoz csatolt iratok alapján hozza meg döntését.
(2) Az ellátás megállapító szerv, amennyiben a tényállás tisztázásához szükséges,
környezettanulmányt készíthet, felhívhatja a kérelmezőt, hogy saját, valamint a vele egy
háztartásban élők, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja, megkereshet
más hatóságokat, szerveket és egyéb bizonyítási módokat is alkalmazhat.
(3) Amennyiben a kérelmező a jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat az
ellátást megállapító szerv felhívása ellenére, az abban meghatározott időpontig nem bocsátja
rendelkezésre, illetve a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, vagy egyéb
módon akadályozza a tényállás tisztázását az ellátást megállapító szerv megszünteti az eljárást
vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(4) Amennyiben a jogosult a 9. ~-ban foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz
eleget, az ellátást megállapító szerv az ellátás folyósítását megszünteti.
(5) Az ellátásban részesülő jogosult a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

7. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetése
11.*
(I) Az e rendeletben meghatározott Feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével
igénybe vett ellátást, az ellátást rnegállapító szerv megszünteti, továbbá az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezi az ellátás Szoctv. 17. ~ szerinti
megtérítésére.
(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítésének
elrendelése esetén a visszafizetést az ellátás megállapító szerv méltányosságból, kérelem
alapján elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, melynek időtartama
nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
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8. Adatkezelés
12.*
(1) Az önkormányzat jegyzője a szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az
ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a Szoctv. 18. ~-a szerinti
nyilvántartást vezet, az abban szereplő adatokat az adatigénylésre jogosult szervek részére,
eseti megkeresésük vagy adatkérésük alapján, törvényben meghatározott feladataik ellátása
céljából a Szoctv. 19. ~ szerint továbbítja.
(2) Egyebekben e rendelet szerinti adat kezelésre, az Akr. adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
‚

II.

Fejezet

1. A pénzbeli, természetbeni települési ellátások formái
13. ~
(1)Ajogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, pénzbeli és természetbeni szociális
ellátás nyújtható.
(2)A Szociális és Egészségügyi Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére az e rendeletben meghatározottak szerint települési támogatást nyújt. A
települési támogatás pénzbeli és természetbeni formában adható.
(3)A települési támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel.
(4) Szociális rászorultság esetén a kérelmező számára a Szociális és Egészségügyi Bizottság
az arra jogosult személynek az alábbi szociális ellátásokat és szolgáltatásokat nyújtja:
1. Pénzbeli rendszeres ellátások:
a) települési lakhatási támogatás,
b) hulladékszállítási díj támogatás.
2. Pénzbeli eseti támogatás:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) temetési támogatás,
c) eseti gyógyszer támogatás.
3.Természetbeni támogatás:
a) köztemetés,
b) szociális tüzelő támogatás,
c) gyermek étkeztetés,
d) szociális rászoruló és átmeneti krízishelyzetben lévő étkeztetése,
e) karácsonyi ajándékcsomag, 50 éves házasok, 90 éven felüliek támogatása.
4.Egyéb támogatás:
a) élelmiszerre, ruhanemüre,
b) megélhetést érintő előre nem tervezhető többlet kiadásra (mint temetés, kórházi kezelés),
c) Bursa Hungarica pályázathoz.
5. Szociális szolgáltatások, személyes gondoskodás:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
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2. Rendszeres települési lakhatási támogatás
14.~
(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság települési lakhatási támogatást nyújt a szociálisan
rászoruk személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, a villanyáram, víz,
csatorna és gázfogyasztás, / vagy szilárd tüzelőanyag, szemétszállítási díj költségeihez az
e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz
nyújtott települési támogatás).
-

-

(2) A lakásfemitartáshoz nyújtott települési támogatás mértéke:
a)

1

—

50.000.-Ft

I főre eső jövedelem esetén

6.000.-Ft/hó

b) 50.000

—

70.000.-Ft

I főre eső jövedelem esetén

5.000.-Ft/hó

c) 70.000

—

90.000.-Ft

I főre eső jövedelem esetén

4.000.-Ft/hó

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás feltétele a rendszeres közműdíjak
megfizetésének igazolása számla másolat benyújtásával, illetve a szilárd tüzelőanyag
megvásárlását igazoló számla.
(4) Ha a kérelmező valamely közmű szolgáltatás igénybevételét nem tudja igazolni, vagy nem
rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel, annyiszor 500.-Ft/hó támogatási
összeggel csökken a havi települési támogatás összege, ahány közműdíj fizetését nem tudja
igazolni, vagy amennyi közműszolgáltatóval nincs érvényes szerződése.
(5) A támogatás mértéke 2.500.-Ft/hó összegnél kevesebb nem lehet.
(6) A lakásfemitartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, Függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E
rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(S)A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében Szociális és
Egészségügyi Bizottság dönt.
(9)A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy
a kéretem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének
biztosítása körében az általa lakott:
a) lakás állagát és lakhatásra alkalmas állapotát folyamatosan megőrizze,
b) az általa lakott lakóházat és annak udvarát, kertjét, kerítésével vagy annak hiányában az
ingatlanával határos területet, járdát folyamatosan, az évszaktól és időjárástól függően tisztán,
gyom- és hulladékmentesen tartsa,
d) ne terhelje szerves, szervetlen hulladék vagy veszélyes anyagok és fémhulladékok
elhelyezésével, tárolásával,
e) teljesítse a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltakat.
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(10) A Szociális és Egészségügyi Bizottság az (9) bekezdés pontjaiban meghatározott
jogosultsági feltételek meglétét helyszíni szemle tartásával ellenőrizheti.
(11) Amennyiben a jogosultságot kizáró okok fennállnak, rendszeres lakhatási támogatás
iránti kérelem csak 2 hónap elteltével terjeszthető elő Újra, illetve a megállapított támogatás
folyósítását fel kell függeszteni a feltételek teljesüléséig.
3. Hulladékszállítási díj támogatás

(1)Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékszállítási díj támogatást
állapíthat meg.
(2)A településen élő azon családok és személyek, akik szociálisan rászorultak 50%-os
díjfizetési kedvezményben részesülnek amennyiben:
a) a számla a kérelmező nevére szól,
b) a kérelmező 70. életévét betöltött egyedülálló,
c) a kérelmező 80. éven felüli,
d) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
e) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak a kötelezően
fizetendő hulladék szállítási díj megfizetése alól 50 %-os kedvezményben részesülnek.
(2) A kérelmet a hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani a szükséges mellékletekkel
együtt.
(3) A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el. Ajogosultság kezdete a 70.
életév betöltését követő hónap I. napja, azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának
első napja.
(4) Az 50 %-os kedvezmény megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát követő hó I.
napjával. A feltételeknek megfelelő házastárs/élettárs a számla nevére történő átírása után az
50 %-os kedvezményt Újra kérelmezheti.
(5) A hivatal ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei fennállnak-e.

4. Rendkívüli települési támogatás
16.*
(l)Rendkívüli települési támogatás állapítható meg egy naptári évben legfeljebb négy
alkalommal annak a kérelmezőnek
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át és
c) aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy
d) alkalmanként jelentkező többlet kiadása miatt anyagi segítségre szorul vagy
e) gyermeke(i) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(2)A rendkívüli települési támogatás évente négy esetben adható folyamatosan, illetőleg
külön-külön.
(3)Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a
10.000.-Ft-ot nem haladhatja meg.
(4)A kérelemhez mellékelni kell a többlet kiadásokat hitelt érdemlően bizonyító
dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, az
7

Sztv. 17.~ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utóla~6s elszámolási kötele~ettséget kell
előírni.
(5) Rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni, amit a
megállapító határozatában kell előírni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget az
elszámolás teljesítéséig az általa vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója által
benyújtott újabb segély kérelmet cl lehet utasítani.
(6)A megállapított rendkívüli települési támogatás-a célzott felhasználás biztosítása
érdekében- a Laskó-Rima-Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Társulása
besenyőteleki irodájában dolgozó családsegítőjének is kiutalható. A pénzfelvételre jogosult
köteles a pénzfelhasználásról elszámolni a segélyezett, illetve a Polgármesteri Hivatal felé.
(7) Kivételes méltánylást érdemlő esetben, etemi kár, baleset esetén a Szociális és
Egészségügyi Bizottság megállapíthat a (3) bekezdésben megjelölt összegnél magasabb
összegű települési támogatást is.

5. Temetési támogatás

(l)A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként temetési támogatást állapíthat meg.
(2)Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult a haláleset
időpontjában az elhunytnak, Besenyőteleken bejelentett, állandó lakcímmel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező hozzátartozója vagy a temetésről gondoskodó más személy.
(3)20.000.- Ft összegű temetési támogatásban részesíthető az a személy, illetve hozzátartozó,
aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.
(4)Atelepülési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a temetési számlák eredeti példányát,
b) a halotti anyakönyvi kivonatot.

6. Eseti gyógyszertámogatás
l8.~
(1)Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében, eseti gyógyszertámogatás
állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége
a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve létfenntartását veszélyezteti.
(2) A támogatás évente 2 alkalommal igényelhető, elbírálásáról a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt a rendkívüli körülmények vizsgálata mellett.
(3) A támogatás mértéke alkalmanként nem haladhatja meg a 10.000 forintot.
(4) Nem állapítható meg a gyógyszertámogatás annak, aki a jogszabályban meghatározott
alanyi vagy normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra.
(5) Az igénylő gyógyszer szükségletét a háziorvosa, ennek költségét a gyógyszerésze igazolja.
—

7. Köztemetés

(1)A Szoctv. 48.*-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár cl.
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(2)A Szoctv. 48.* (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetbén a polgármester a
visszat~zetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül
kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a temetésre köteles
aa.) egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
háromszorosát nem éri el, vagy
ab.) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem éri el,
b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csöldcentést, ha a temetésre köteles
ba.) egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két
és félszeresét nem éri el, vagy
bb.) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege kétszeresét nem éri el,
c) elengedést, ha a temetésre köteles
ca.) egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszeresét nem éri el, vagy
cb.) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét nem éri el.
d) A köztemetés költségeit eltartási szerződés esetén a tartásra kötelezettnek egy összegben,
vagy részletekben meg kell téríteni az önkormányzat részére.

8. Szociális tüzelő támogatás
20. ~
(I )Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete méltányossági alapon szociális
tüzelőt biztosíthat kérelem alapján azon személyek és családok részére, akik szociális
helyzetük miatt nem tudják biztosítani a téli tüzelő mennyiségét.
(2)Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tüzelőanyag
szociális rászorultsági alapon történő elosztásáról külön rendelet rendelkezik.
(3) Ha az igénylő a (2) bekezdés alapján a külön rendeletben foglaltak szerint is jogosult
szociális tüzelőanyagjuttatásra, csak egy jogcímen részesülhet a támogatásban.
(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
(5) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tüzelőanyagból részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér, és vállalja a részükre történő kiszállítás költségét.
9. Gyermek étkeztetés
21.*
(1)Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő -testülete az önkormányzati működtetésű
köznevelési intézményben beírt gyermekek részére,
a) térítési díj rnentességet állapíthat meg, amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft) vagy,
b) térítési díj mérséklést állapíthat meg, ez esetben, az önkormányzati működtetésű
intézményekben étkezési térítési díjat üzető gyermeke után a szülő a fizetett térítési díj 50 %át fizesse meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításához szükséges:
a) kérelem nyomtatvány kitöltése,
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b) jövedelem igazolások,
c) állandó lakóhely igazolása,
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.
(3) A támogatás nem vonatkozik a szünidei gyermek étkeztetésre.

10. Szociális rászoruló és átmeneti krízishelyzetben lévő étkeztetése
22. ~
(l)Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló és
átmeneti krízishelyzetben lévő személyek részére napi egy adag melegételt biztosíthat
térítésmentesen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításához szükséges:
a) az igénylő életvitelszerűen a településen éljen,
b) rendkívüli szociális helyzetben, vagy
c) rendkívüli egészségügyi állapotban, vagy
d) átmeneti krízishelyzetben van.
(3) A rendkívüli társadalmi, szociális ős egészségügyi helyzetről szóló igazolásokat az ellátást
igénylő kérelemmel együtt a polgármesternek kell címezni.
(4) Az átmeneti, illetve tartós krízishelyzet fennálltáig az ellátásról szóló döntés meghozatala
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

11. Karácsonyi ajándékcsomag, idősek támogatása
23.~
(1)Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, karácsonyi ajándék jogcímén,
évente egy alkalommal, december hónapban, minden, Besenyőtelek községben
életvitelszerűen lakó egy, vagy több gyermekes családnak, egyedülálló személynek, rossz
szociális körülmények között élő személynek, ingatlanonként karácsonyi ajándék csomagot,
településen életvitelszerűn lakók számára pedig személyenként, vásárlási utalványt
biztosíthat.
(2)A karácsonyi ajándékcsomag iránt nem kell kérelmet benyújtani az önkormányzathoz, a
Hivatal személyi adat-és lakcímnyilvántartás alapján dönt ajogosultak köréről.
(3) Minden év december hónapjában, a településen élő időseket támogatva, a településen élő,
50 éve házas párokat, illetve 90. életévüket betöltött személyeket az önkormányzat 5000.-Fttal támogatja.
(4) A karácsonyi ajándékcsomagok kiosztását még a karácsonyi ünnepek előtt meg kell
szervezni, a kiosztás lebonyolításában Besenyőtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának köztisztviselői közreműködnek.

12. Egyéb támogatások
24.

*

(1 )Rendkívüli egyéb támogatás állapítható meg élelmiszerre, ruhaneműre, megélhetést érintő
előre nem tervezhető váratlan többlet kiadásra (mint temetés, kórházi kezelés), tárgyév
folyamán legfelj ebb két alkalommal annak aki,
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a) aki önmaga, illetve családja létferintartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy
b) alkalmanként jelentkező többlet kiadása miatt anyagi segítségre szorul vagy
c) gyermeke(i) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli támogatás legmagasabb összege a 10.000.-Ft-ot
nem haladhatja meg.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a többlet kiadásokat hitelt érdemlően bizonyító
dokumentumokat.

13. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása
25. ~
(1) Besenyőtetek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási és Önkormányzati Osztöndíjrendszerhez.
(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása.
(3) A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozaton) képzésben vesznek részt, valamint felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
(4) Az ösztöndíjhoz nyújtott települési támogatás mértéke, jövedelmi helyzetre való tekintet
nélkül 5000.-Ft’hó 10 hónapon keresztül.
(5) A pályázat benyújtásának követelm6nyeit a pályázati kiírás tartalmazza.
(6) A Bursa Fiungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjra vonatkozó pályázatokat
minden évben az Emberi Erőforrás Minisztérium által meghatározott időpontig lehet
benyújtani Besenyőtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban.
(7) A szociális rászorultság igazolására a pályázó köteles pályázatához mellékelni a szülők,
együtt élő családtagok, ha jövedelemmel rendelkezik önmaga jövedelemigazolását, valamint
a csatádtagok és a pályázó vagyonnyilatkozatát.
(8) A pátyázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a maga ás a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegéről a nyilatkozatát ás a
tanulói/hallgatói jogviszonyát igazolnia szükséges.
(9) A pályázatot a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési ás Együttműködési
Rendszerben kell rögzíteni és a kinyomtatott, aláirt pályázati űrlapon kell benyújtani az
önkormányzati hivatalba’
14. Szociális szolgáltatások, személyes gondoskodás
26. ~
(1) Besenyőtelek Községi Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások körében a Laskó
Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás által
fenntartott Laskó Rima menti Szociális Ellátó ás Gyermekjóléti Intézmény keretében a
következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.

—

—
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(2)A személy~s gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkén~es, az ellátás az
igénylő kérelmére történik.
(3)A kérelmet a Szociális és Családsegítő Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani.
(4)A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melynek
mértékét a Képviselő-testület évente állapítja meg. A térítési díj az étkeztetés személyi térítési
díját, valamint a házi szociális gondozás óradíját foglalja magába.
(5)A térítési díjat havonta utólag kell fizetni, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig.
(6)A Szociális és Családsegítő Szolgálat vezetője köteles külön eljárás nélkül e rendeletben
meghatározott ellátásokra szolgáltatást nyújtani, ha az érintett személy életét, testi épségét a
késedelrnes intézkedés veszélyeztetné.
15. Étkeztetés
27. ~
(1) Napi egyszeri meleg étkezést biztosít az önkormányzat, térítés ellenében azon
személyeknek, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt arra rászorulnak és
étkeztetésüket más módon megoldani nem tudják.
(2) Az étkeztetés a Szociális és Családsegítő Szolgálat keretében történik.

16. Házi segítségnyújtás
28. ~
(I) Házi gondozásban kell részesíteni azt a személyt, aki otthonában önmaga ellátására saját
erőből nem képes, betegsége vagy életkora miatt a településen élő közeli hozzátartozói a
gondozást ellátni nem tudják.
(2)A házi segítségnyújtást a gondozók a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzik.

17. Családsegítés
29. ~
(1)A Szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben alapellátásként meghatározott
családsegítést az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve
személyek szociális mentálhigiénés ellátás a Szociális és Családsegítő Szolgálat útján kell
biztosítani.
(2)A családsegítői tevékenységre a Szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.
ban foglaltak az irányadók.
—

—

~-

HI.

Fejezet

1. Záró rendelkezések
30. ~
(1 )E rendelet 2021. január l-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult
ügyekben kell alkalmazni.
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(2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti Besenyőtelek Községi
Onkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.26.) önkormányzati rendelete.

Besenyőtelek, 2020. december 21.
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I. melléklet a 15!202a(V1121.) kormányzati rendelethez

KÉRELEM
TÁMOGATÁSONKÉNT EGY NYOMTATVÁNY TÖLTENDŐ KI!
‚Jelölje X-el a igénybe kívánt venni támogatási formát
D
D
D
D
Rendszeres pénzbeli
D Települési lakhatási
támogatás ± 2. sz.
melléklet
D 1-lulladékszállítási díj
támogatás

PÉNZBELI RENDSZERES
PÉNZBELI ESETI
TERMÉSZETBENI

EGYÉB TÁMOGATÁS
Települési Támogatás
Pénzbeli eseti
Természetbeni
D Rendkívüli
D Köztemetés
települési
támogatás
D Temetési
D Szociális tüzelő
támogatás ± 4.
támogatás
sz. melléklet

D

Eseti
gyógyszertámog
atás + 5. sz.
melléklet

D

Gyermek
étkeztetés

H

Szociális
rászoruló és
átmeneti
krízishelyzetben
lévő_étkeztetése

Egyéb
D

D

Élelmiszerre,
ruhanemüre
Megélhetést érintő
előre nem tervezhető
többlet kiadásra (mint
temetés, kórházi
kezelés),

A kérelem részletes indokolása:

Kérelemhez csatolni kell:
I.! Közös háztartásban élők övedelemigazolását.
2.! Amennyiben a kérelmező. illetve valamely családta2ia nem rendelkezik jövedelemmel. úgy a Munkaügyi
Központ IGAZOLASAT arról. bogy nevezettet regisztrált álláskereső.
3.! A kérelem okát igazoló számlát,
Személyi adatok
I. Az ellátást igénylő neve:
Születési név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Családi állapot:
Telefonszám:
Társadalombiztosítási Adóazonositó Jel:
Az igénylővel egy háztartásban élő,
közeli hozzátartozók száma:

fő

7. A közös háztartásban élők személyi adatai:
Név

Anyja neve

Szül hely, idő

TAJ

Rokoni kapcs.

I
2
3
4
5
6
7
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Jövedelmi adatok (forintban)
Jövedelem típusai

Közeli hozzátartozók jövedelme
Kérelmező
jövedelme

I

2

3
4

5
6

7

a)

1»

c)

d)

Munkaviszonyból ás más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem, táppénz
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
jövedelem
Társas ás egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi ás más önálló tevékenységből
származó jövedelem
Nyugellátás ás egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
A gyermek ellátásához ás gondozásához
kapcsolódó támogatások (GYED, aYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdij stb.)
Önkormányzat, járási hivatal ás munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
(p1. ösztöndíj, értékpapírból származó
övedelem,_kis_összegű_kitizetések_stb.)
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM:
Az egy főre jutó jövedelem:
VAGYONNYILATKOZAT
I.
Megnevezés
lngatlantulajdon fajtái~
Címe:
Alapterillete (m2)

I.

[ngatlanok
2

3.

e)

Tulajdoni hányada
Szerzés ideje (év)
Ingatlan becsült forgalmi
értéke (Ft)
Haszonéivezeti vagy
özvegyi joggal terheit
~ Ingatlantulajdon fajtái:
lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára szolgáló
épület-(épületrész-)tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.)
terinőf’óldtulajdon, Vagy az ingatlantulajdonfajták használata

IL
Megnevezés

Járművek

1.

2

3.

Fajtája
Típusa
Rendszáma
Évjárata
Szerzési ideje
Becsült forgalmi értéke
Alulírott hozzájárulok a kéreleinben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználáshoz.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentein, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló l993.évi HI. törvény 10. ~ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv ellenőrizheti.

Besenyőtelek, 20.. .év..»................. hó

nap.

az igénylő aláírása

2. ‚n~11e’klet a 1 5/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
Települési lakhatási támogatáshoz
A támogatással érintett lakás nagysága

m2.

A lakásban tartózkodás jogcímr
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék:
működik nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
-

Amennyiben Igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:
(Azon személy részére, akinél készülék működik, a támogatást részben Vagy egészben
a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani.
ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő
teljesítését is [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.
27.) Korm. rendelet 22. ~ (1) bekezdése}}
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető kiadás(ok):

Számomra kedvező’ döntés esetén kérném, hogy a megítélt támogatás összegét az alábbi
köz üzemi szolgáltató részére szíves kedienek ii/alul:
Azonosító adatok a szo&áltatást igénybe vevő személyre tekintettel:
A szolgáltató megnevezése’
Fogyasztó/ügyfél azonosít&
Fogyasztási hely azonosítój
A mérő azonosító száma’
Csatolandó:
-A kérelmező nevére kiállított közüzemi számlák (rezsi költségek igazolása: lakbér, közös
költség, víz-, csatorna használati díj, gáz-, villanyszámla, szemétszállítási díj stb.) az
elmúlt három havi másolata.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerűen a lakóhelyemenla tartózkodási helyemen élek~ (a megfelelő rész
aláhúzandó),
Besenyőtelek, 20. ..év

hó

nap.

igénylő aláírása

szám

alatti

lakos

büntetőjogi

3. melléklet a 1572020. (XIL2I.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező)
Alulírott:
‚

felelősségem

anyja

tudatában

szül.hely,
idő:
Besenyőtelek,

neve:
kijelentem,
óta nincs.

hogy

munkahelyem

Ennek oka:

Munkaügyi Központ regisztrált
Alkalmi munkából

Besenyőtelek, 20.. .év

igen
nem
‚-Ft-ot keresek havonta.

hó

nap.
aláírás

NYILATKOZAT
Munkahellyet nem rendelkező esetén (kérelmező házastársa/élettársa):
Alulirott:

szüLhely,
‚

felelősségem

tudatában

anyja

neve:

kijelentem,
óta nincs.

hogy

idő:
Besenyőtelek,
munkahelyem

Ennek oka:

Munkaügyi Központ regisztrált
Alkalmi munkából

Besenyőtelek, 20... év

igen
nem
-Ft-ot keresek havonta.

hó

nap.

aláírás

4. melléklet a 15/2020.(XIL2J.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat Temetési támogatás megállapításához
Az elhunyt adatai:
Nevw
Születési neveS
Anyja new
Születési hely, év, hó, nap
Lakóhely
Tartózkodási hely
Elhalálozás idejv
Csatolandó a kérelemhez:
halotti anyakönyvi kivonat másolat, temetési számlák.
Alulírott büntető Jogi f’elelőségem tudatában nyilatkozom, bogy a hadigondozásról szóló 1994.
évi XLV. törvény értelmében temetési segélyt nem igényeltem.

Besenyőtelek, 20

igénylő aláírása

5. melléklet a 15/2020. (XII 21.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL
(A kezelőorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható cl.)
Kérelmező neve:

TAJ szánr
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik --e?
Havi egyéni gyógyszerkerete

o igen

o nem

Ft.

A KÉRELMEZŐ RENDSZERESEN SZEDETT HAVI GYÓGYSZEREI:
Gyógyszer neve:
A kérelmező által Ezetendő térítési díj:

Összesen :

Besenyőtelek

év

hónap

____________________

-Ft

nap

kezelőorvos aláírása
bélyegzőlenyornata

6. melléklet a 15/2020. (XII 2].) önkormányzaű rendelethez

NYILATKOZAT HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ TÁMOGA TÁSHOZ
A kérelmeza személy Személyes adatai:
Neve’
Születési neve’
Anyja neve’
Születési hely, év, hó, nap’
Lakóhely’
Tartózkodási hely’
TAJ száma’
Alulírott kérelmező kijelentem,

hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul ás rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban
meghatározott módon vissza kelJ térítenem.

Besenyőtelek, 20

hó

nap.

igénylő aláírása

