Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés
b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint 115. § (3)
bekezdésében; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Pénzbeli ellátások
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
1. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.),
továbbá a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint települési támogatást
állapít meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben leírt települési támogatás
megállapításával, valamint felhasználása ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörét – ide nem
értve az 5. § (2) bekezdésében leírt különös méltánylást érdemlő esetben nyújtható
települési támogatás megállapítását - a polgármesterre ruházza át.
2. § A rendelet hatálya a Hegykő község közigazgatási területén tartózkodó, Szt. 3. §
(1)-(3) bekezdésekben, továbbá a 6. és 7. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.
3. § Az eseti jelleggel megállapított települési támogatást – ideértve a természetbeni
ellátás formájában nyújtott települési támogatást - a megállapításáról szóló döntés
jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell az Önkormányzat
házipénztárából készpénzben kifizetni, vagy a kérelmező által megadott számlaszámra
átutalni, illetőleg folyósítani. A meghatározott időszakra megállapított települési
támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

Települési támogatás
4. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére
rendkívüli települési támogatást nyújt, ha családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 300%-át
nem haladja meg.
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(2) Az Szt. szerinti közgyógyellátásra nem jogosult személy részére
a) gyógyszervásárlására - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő
tápszereket is -;
b) gyógyászati segédeszköz vásárlására, kölcsönzésére, javítására; továbbá
c) orvosi rehabilitáció céljából gyógyászati ellátások igénybevételére
a települési támogatás akkor is megállapítható, ha családjában az egy főre jutó jövedelem
meghaladja ugyan az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
élő esetén annak 300%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 400%-át, feltéve, hogy a gyógyító ellátás
havi rendszeres költsége folyamatosan, legalább három hónapon keresztül meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, vagy egyszeri költsége
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-át.
(3) A Képviselő-testület gyermeke születését követően települési támogatást nyújt
annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-t nem haladja meg. Nem jár támogatás, ha a
szülők hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához, vagy ha a megszületett gyermek
jogerős hatósági határozat alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi
gondoskodásban részesül.
(4) A Képviselő-testület az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként települési támogatást nyújt annak a személynek, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetén 600%át. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége kettőszázezer forint.
(5) A Képviselő-testület a tanévkezdés megkönnyítéséhez települési támogatást
biztosít a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b-g) pontjaiban
felsorolt köznevelési intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti felsőoktatási intézmények nappali tagozatán
tanulmányokat folytató azon tanulók és hallgatók után, akinek családjában az egy főre
számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át nem haladja meg
(6) A Képviselő-testület települési támogatást biztosít a nem Magyarországon – a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott főiskolával vagy
egyetemmel egyenértékű – felsőoktatási intézményben az első diplomája
megszerzéséért nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató részére, a
tanulmányok időtartamára. A támogatás azt a kérelmezőt illeti meg, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének négyszeresét1.
(7) Köztemetés esetén, amennyiben utólag fellelhető ugyan az eltemettetésre köteles
személy, de családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, kérelmére a Képviselő-testület menetesíti a köztemetés
költségei megtérítésének kötelezettsége alól.
5. § (1) Az települési támogatás összege legfeljebb harmincezer forint, ide nem értve a
(3) bekezdésben leírt esetet.
1

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2005.(XI. 7.) rendelet 3/A. §-ából átvett szabályozás
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(2) A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: baleset,
haláleset, elemi csapás esetén) legfeljebb százötvenezer forint összegű települési
támogatást állapíthat meg annak a rászorultnak, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja
meg.
(3) A 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti települési támogatás meghatározott, legfeljebb
12 havi időszakra havi rendszerességgel is megállapítható. Ebben az esetben a települési
támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét.
(4) A 4. § (5) bekezdése szerinti települési támogatás összege tanulónként 10 000,- Ft;
szakiskolai- és középiskolai tanulók-, továbbá hallgatók esetén 12 000,- Ft.
(5) A 4. § (6) bekezdése szerinti települési támogatás összege szemeszterenként
harmincezer forint. A támogatás legfeljebb egy tanévre (két szemeszterre) kerül
megállapításra, de két részletben, szemeszterenként kell folyósítani.
6. § (1) Az települési támogatás felhasználását a polgármester jogosult ellenőrizni.
Ennek során felhívhatja az ellátásban részesülőt a települési támogatás kérelemben
megjelölt célnak megfelelő felhasználását igazoló számla, vagy pénzbefizetési csekk
feladóvevényének bemutatására.
(2) Amennyiben az ellátásra jogosult az (1) bekezdésben leírt felhívásnak határidőben
nem tesz eleget, a részére havi rendszerességgel megállapított települési támogatás
folyósítását a polgármester a felhívás teljesítéséig jogosult függeszteni.

II. Fejezet
Szociális szolgáltatások
7. § (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
alapszolgáltatások közül
a) az étkeztetést a Hegykő Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási
szerződéssel,
b) a házi segítségnyújtást és a családsegítést a Fertőd Mikro-térségi Szociális
Szolgáltató Központ 9431 Fertőd, Fő u. 13. székhelyű intézményt fenntartó Fertőd Mikrotérségi Szociális Intézményi Társulásban történő részvétellel
(a továbbiakban együtt: intézmények) látja el.
(2) A Képviselő-testület annak az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
személynek biztosít étkeztetést, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.
8. § (1) A 14. § (1) bekezdésében leírt szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet az
intézmények vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a kért ellátást, a
kérelmező nevét, lakcímét, továbbá rendszeres havi jövedelmét. A kérelemhez csatolni
kell a rendszeres havi jövedelem összegének igazolását.
(2) A kérelmező egészségének, testi épségének veszélyeztetettsége esetén az
intézmények vezetője külön eljárás nélkül köteles az ellátást nyújtani. Egyéb esetekben 15
napon belül dönt az ellátásról.
(3) Az ellátást az intézmények vezetője megszünteti
a) az ellátott kérelmére;
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b) a jogosultsági feltételek megszűnése esetén; továbbá
c) ha az ellátott a személyi térítési díjat a fizetési határidőt követő 90 napon túl sem
fizeti meg. Az ellátás megszüntetéséről és annak időpontjáról az intézmények vezetője az
ellátottat értesíti.
(4) Az ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület külön rendeletben
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület – kérelemre – elengedi a személyi térítési díjat annak az
egyedülálló személynek, akinek havi rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(6) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással
összefüggő kérdéseket jelen rendelet függeléke tartalmazza.

III. Fejezet
Eljárási rendelkezések
9. § A pénzbeli ellátások iránti kérelmet a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó
ellátás esetén a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalnál kell előterjeszteni.
10. § A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelemben meg kell jelölni a
kérelmező nevét és lakcímét, valamint a családjában, illetve háztartásában élők nevét, a
kért ellátást és a kérelem előterjesztésének indokát.
11. § (1) A kérelemhez – amennyiben az Szt. eltérően nem rendelkezik – szükségesek a
kérelmező egy főre jutó havi családi jövedelmének kiszámítása alapjául szolgáló
igazolások és nyilatkozatok (kereseti igazolás, nyugdíjfolyósító szervezet igazolása, egyéb
ellátás esetén a folyósító szervezet kifizetési utalvány szelvénye, egyéni vállalkozó esetén
az adóhatóság által kiadott jövedelmi igazolás, alkalmi munkavállalói könyv, jövedelem
hiánya esetén az erről szóló nyilatkozat).
(2) Az települési támogatás iránti kérelem elbírálásához környezettanulmányt kell
lefolytatni.
(3) Nem kell környezettanulmányt lefolytatni abban az esetben, ha a kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül erre sor került és az abban foglaltakhoz képest nem
történt változás.
12. § (1) A 4. § (4) bekezdése szerinti települési támogatás iránti kérelmet a temetéstől
számított egy hónapon belül kell benyújtani.
(2) A 4. § (4) bekezdése szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell a temetési költségekről kiállított számlá(ka)t és szükség van a halotti
anyakönyvi kivonatra.
13. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti települési támogatás megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a háziorvosi igazolást a gyógyító ellátáshoz havi
rendszerességgel, vagy egyszeri alkalommal szükséges gyógyszerekről (gyógyászati
segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról), valamint a gyógyszertár igazolását ezek
költségéről.
(2) A 4. § (3) bekezdése szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
(3) A 4. § (3) bekezdése szerinti települési támogatás iránti kérelmet a szülést követő 3
hónapon belül lehet benyújtani.
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14. § (1) A 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti települési támogatás megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a tanuló és/vagy a hallgató iskolalátogatási igazolását, vagy az
azzal egyenértékű okiratot.
(2) A 4. § (6) bekezdése szerinti települési támogatás folyósítására a tanév második
szemeszterére abban az esetben kerül sor, ha a hallgató a szemeszterre történő
beiratkozást az (1) bekezdésben leírt okirattal igazolja. A támogatást legkésőbb a
támogatással érintett szemeszter időtartama alatt lehet igényelni.
(3) A 4. § (5) bekezdése szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
a 11. § (1) bekezdésében leírt igazolások helyett elegendő a kérelmezőnek nyilatkozni a
család havi jövedelméről, továbbá – ideértve a 4. § (3), (4), és (6) bekezdése szerinti
támogatásokat is - környezettanulmányt sem kell lefolytatni.
15. § A Képviselő-testület az aktív korúak ellátására való jogosultsághoz nem állapít
meg az Szt. 33. § (7) bekezdésében leírt egyéb feltételt.

V. Fejezet
Értelmező és záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a
hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
(2) A 14. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – amennyiben a jogosult ezt
legkésőbb 2015. május 31-ig kéri, és a feltételeknek megfelel - a 4. § (6) bekezdése szerinti
települési támogatás a 2014. év őszi szemeszterre is megállapítható.
(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 8/2007.(V. 6.) rendelet hatályát veszti.
(4) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2005.(XI. 7.) rendelet 3/A. §-a hatályát
veszti.
17. § E rendelet alkalmazásában
a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy: akinek
magának, illetőleg családjának megélhetése hirtelen bekövetkezett betegség, pénztartozás (adósság), -a szokásos mértéket meghaladó összegű kiadás vagy jövedelemszerző tevékenység elvesztése miatt nem biztosított;
b) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy: akinek
magának, illetőleg családjának jövedelme tartósan, vagy időszakosan nem éri el a
létfenntartáshoz szükséges mértéket.

Hegykő, 2015. február 12.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző
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A rendelet kihirdetve:
Hegykő, 2015. február 27.

dr. Jakab Zsolt
jegyző

