Egeralja község Önkormányzata
14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól
Egeralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hatáskörébe tartozó
pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének
szabályairól a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten gondoskodjon az
illetékességi területén élő lakosság biztonságának megteremtéséről és megőrzéséről, továbbá,
hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szt.) meghatározott és hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni
juttatások szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének
jogosultságáról, az ellátások mértékéről és igénybevételük, kifizetésük, folyósításuk,
ellenőrzésük módjáról.
2.§ A rendelet hatálya kiterjed az Egeralja községben élő, az Szt. 3. § (1) – (4) bekezdéseiben
meghatározott személyekre, valamint a hajléktalan személyekre.
3.§ (1) A képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester dönt:
a) az önkormányzati segélyezésről,
b) a közgyógyellátásról,
c) az étkeztetésről.
(2) A polgármester a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva hozott döntéseiről
a képviselő-testületet, annak következő ülésén tájékoztatja.
II. fejezet
Általános eljárási szabályok
4.§ A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a képviselő-testület hivatalánál, illetve a
Csöglei Közös Önkormányzati Hivatalnál vagy annak Kertai Kirendeltségén (a továbbiakban:
hivatal) kell előterjeszteni.
5.§ (1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.
(2) A szociális ellátások iránti kérelemhez az ügyfélnek kell csatolnia a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározott igazolásokat,
nyilatkozatokat, iratokat, továbbá mindazokat a bizonyítékokat, amelyek az ügy elbírálásához
az ügyfél megítélése szerint elengedhetetlenül szükségesek.
6.§ Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás
bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható.
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7.§ (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
házipénztárból készpénzben vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) Az önkormányzati segély kifizetése a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően
legfeljebb 15 napon belül, házipénztárból, készpénzben történik. A jogosult ezirányú kérelme
esetén az önkormányzati segélyt az általa megjelölt bankszámlára kell utalni a döntést követő
15 napon belül.
III. fejezet
Pénzbeli ellátások
1. Aktív korúak ellátása
8.§ (1) Az Önkormányzat az Szt. 37/A.§ (1) bekezdés szerinti együttműködés intézményi
feltételeiről a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Devecser útján
gondoskodik.
(2) Az együttműködés keretében biztosított beilleszkedési programok típusai:
a) munkavállalási -, álláskereső tanácsadás,
b) mentálhigiénés tanácsadás,
c) jogi tanácsadás,
d) ügyintézés segítése, pszichológiai tanácsadás,
e) életmódot formáló foglalkozás,
f) együttműködés a családgondozóval az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzése érdekében,
g) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának
megszerzése érdekében.
(3) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú
rendszeres szociális segélyezett személy kötelességei:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon
belül felkeresi a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot
b) a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartásba véteti
magát,
c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
d) rendszeres kapcsolatot tart a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, ami legalább kéthavonta történő személyes találkozást jelent,
e) teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat.
(4) A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a beilleszkedést segítő
programot minden esetben a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú személy
szociális, egészségi és mentális állapotához igazodva , személyre szabottan alakítja ki.
(5) Az aktív korú rendszeres szociális segélyezett az együttműködési kötelezettségét
megszegi, ha
a) a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által a részére előírt programokon nem vesz
részt,
b) a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és mulasztását nem igazolja,
c) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem jelenti
be,
d) a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem működik közre.
(6) A rendszeres szociális segélyezett személy ügyében a rendszeres szociális segély
megállapításáról, megszüntetéséről, továbbfolyósításáról szóló határozat egy példányát a
jegyző megküldi a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére.
(7) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles az általa
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életvitelszerűen lakott lakás valamennyi helyiségének takarításáról heti rendszerességgel
gondoskodni, a család ruházatát tisztán tartani, személyi higiéniáját biztosítani. Köteles
továbbá lakásának állagát megóvni, kertjét gyomtalanítani, udvarát lomtalanítani,
gyomtalanítani, tisztán és rendben tartani.
(8) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy köteles az általa
életvitelszerűen lakott ingatlan előtti járdaszakaszt gyom, hó és jégmentesíteni, kerítésének
állagát megóvni, karbantartani.
(9) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénylő személy a (7) és (8) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjában is, illetve azt
követően folyamatosan köteles teljesíteni.
2. Ápolási díj
9.§ (1) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ápolási díjra való jogosultság megállapítása
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegében, egyedülálló esetén annak 150%-ában állapítja
meg.
(2) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha
a) nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról
b) nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények
kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról
c) nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról.
3. Önkormányzati segély
10.§ (1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni az Szt. 45.§ (1) és (4) bekezdésében
meghatározott esetekben azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben - elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás,
rablás, betegség - jövedelemhatártól függetlenül önkormányzati segélyt kell megállapítani, ha
az igényjogosult a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz,
illetőleg, ha az köztudomású.
(3) Az önkormányzati segély mértéke legalább 1.000 Ft, legfeljebb 10.000 Ft lehet.
(4) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet 1. mellékletét
képező jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint a létfenntartást veszélyeztető
többletkiadás igazolására szolgáló számlákat, iratokat.
11.§ (1) Évi egyszeri beiskolázási segély adható annak az általános iskolai tanulmányokat
folytató gyermeknek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. A segély összege
gyermekenként 3.000 ft.
(2) Évi egyszeri beiskolázási segély adható a középiskolai és felsőfokú tanulmányokat
folytató gyermeknek, fiatal felnőttnek, ha családjában az egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
A segély összege középiskolai tanulmányok esetén 5.000 ft, felsőfokú tanulmányok esetén
8.000 ft személyenként.
(3) Ingyenes tankönyvellátás adható minden helyi lakóhelyű, a helyi általános iskolában
tanulmányokat folytató gyermeknek, akinek családjában az egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(4) A 11.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott ellátások csak abban az esetben adhatók,
ha annak fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetésében biztosítani tudja.
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(5) Az ellátás iránti kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok folytatásáról szóló
igazolást.
12.§ (1) Az önkormányzat segélyt nyújthat az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként is.
(2) A támogatás feltétele, hogy az eltemettető a haláleset időpontjában a községben
bejelentett lakóhellyel rendelkezzen.
(3) A segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi
családi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %át.
(4) A segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, de nem
haladhatja meg a 15.000 Ft-ot.
(5) A segély iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül kell
előterjeszteni.
IV. fejezet
Természetben nyújtott ellátások
1. Közgyógyellátás
13.§ Méltányossági jogcímen az a szociálisan rászorult személy jogosult közgyógyellátásra,
akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg és akinek a havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át meghaladja.
V. fejezet
Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások
14.§ A célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó
szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható az önkormányzati
segély.
15.§ Természetbeni ellátás különösen: a ruhanemű, az élelmiszer, a tüzelőanyag, a közüzemi
díjak átvállalása, a tankönyv, tanszer, a gyermekintézmények térítési díjainak átvállalása.

VI. fejezet
Szociális szolgáltatások
1. Étkeztetés
16.§ (1)A települési önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt. 62. §-ában meghatározott
szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek életkora elérte vagy
meghaladja a 70. évet.
(3) Jövedelemhatárra tekintet nélkül szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt is, aki a (2)
bekezdésben foglalt életkort nem érte el, de a háziorvos által kiállított igazolás miatt
megállapítható, hogy önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képes biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést egészségi állapota, fogyatékossága,
pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt.
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17.§ (1) Az intézményi térítési díj mértékét a képviselő-testület évente külön rendeletben
határozza meg.
(2) Az önkormányzat az étkeztetést vásárolt élelmezéssel biztosítja.
(3) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására,
gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, készpénzben megfizetni
havonta utólag, minden hónap 5. napjáig.
2. Házi segítségnyújtás
18.§ Az önkormányzat e feladatát a devecseri Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat keretében foglalkoztatott szociális gondozó közreműködésével látja
el.
3. Családsegítés
19.§ (1) Az önkormányzat családsegítő szolgáltatáshoz való hozzájutást a devecseri Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, annak önálló szakmai
egységében, a szolgáltatás ellátási szerződés útján történő igénybevételével biztosítja.
(2) A családsegítéshez való hozzájutás biztosításában a házi szociális gondozó
közreműködik, melynek keretében különösen
a) közreműködik a programszervezésben;
b) technikai segítséget nyújt a szolgálatnak feladatai megvalósításában;
c) jelzéssel él a Szolgálat, illetve az önkormányzat felé.

VII. fejezet
Záró rendelkezések
20.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell. Egyúttal hatályát veszti a szociális igazgatás és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet, valamint a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2005. (XI.1.) ÖK .rendelet 10-11.§-a, továbbá a
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére adományozandó
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló 13/2003. (IX.23.) ÖR. számú rendelet,
Egeralja, 2013. december 6.

dr. Bolla Klaudia
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Csögle, 2013. december 20.

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet a 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve (leánykori neve): _______________________________________
születési helye, ideje: _________________________________________________________
anyja neve: _________________________________________________________________
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: _________________________________
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: __________________________________
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ________________
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: _____________________________
6. Az ellátást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: _____________ fő
7. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő
hozzátartozók neve, rokonsági fok megnevezése:
a) ____________________________

____________________________

b) ____________________________

____________________________

c) ____________________________

____________________________

d) ____________________________

____________________________

e) ____________________________

____________________________

f) ____________________________

____________________________

g) ____________________________

____________________________

h) _______________________________________________________________
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B)

Jövedelmi adatok (Kérelem benyújtását megelőző havi munkáltatói igazolás,

nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat alapján)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A

B

C

D

E

F

G

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre

2.
3.
4.

5.

6.
7.

irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolatos támogatások
(GYED, GYES, GYET, iskoláztatási
támogatás családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres
szociális segély, kiegészítő családi
pótlék, ápolási díj, lakásfenntartási
támogatás)
EGYÉB
A CSALÁD HAVI NETTÓ
JÖVEDELME ÖSSZESEN

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ______________ Ft

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatása útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban
szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
_______________________________

_________________________
az ellátást igénylő aláírása

Indokolás
az 1-3. §-hoz
Ezen szakaszok rendelkeznek a rendelet hatályáról, illetve a képviselő-testülettől átruházott
hatáskörökről és az eljáró szervről.
4-7.§-hoz
Ezen szakaszok rendelik el, hogy a kérelmeket hol és milyen mellékletekkel kell beadni,
illetve milyen módon történik az ellátások folyósítása.
8.§-hoz
Az önkormányzat az Szt. 37/A.§ (1) és (3) bekezdésében felhatalmazza az önkormányzatot
arra, hogy a rendszeres segély megállapítása és folyósítása feltételeként teljesítendő
együttműködési kötelezettség vonatkozásában erre a megfelelő szervet kijelölje és
szabályozza az eljárási szabályokat, a beilleszkedést segítő programok típusait és az
együttműködés megszegésének eseteit. Ezen felhatalmazás alapján jelölte meg a képviselőtestület a devecseri Családsegítő és Gyermekjóléti Központot.
Az önkormányzat a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályokat állapított meg a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás nyújtásának feltételéül.
9.§-hoz
A képviselő-testület az ápolási díj szabályozása kapcsán jogosult meghatározni azon
feltételeket, amelynek fennállása esetén a hozzátartozó részére ápolási díj állapítható meg. Az
önkormányzat szabályozási kötelezettsége kiterjed azon esetekre is, amikor az ápolást végző
személy a kötelezettségét nem teljesíti. Az önkormányzat nem kívánt élni azzal a
lehetőséggel, hogy a házi segítségnyújtó szolgáltatónak az ellenőrzés vonatkozásában
feladatot írjon elő.
10-12.§-hoz
Az önkormányzat egységes elnevezéssel önkormányzati segélyre való jogosultságot állapít
meg az Szt. 45.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott élethelyzetbe kerültek részére. Ezen a
segélyformán belül lehet megállapítani azokat a különböző élethelyzeteket, amit a képviselőtestület kiemelten fontosnak ítél meg támogatni, így például az iskoláztatási költségek,
eltemettetés költségei…
13.§-hoz
A közgyógyellátás kapcsán az önkormányzat joga megállapítani a rászorultság feltételeit, azaz
a jövedelemhatárt, a gyógyszerköltséget és az egyéb feltételeket.
A képviselő-testület az egyéb feltételek szabályozási lehetőségével nem kívánt élni.
14-15.§-hoz
Ezen szakaszokban rendelkezik az önkormányzat a természetben nyújtott ellátások
formájáról.

16-17.§-hoz
Az önkormányzat itt határozza meg azt, hogy az étkeztetés vonatkozásában kit tekint
szociálisan rászorultnak, illetve azt is, hogy az étkeztetést milyen formában nyújtja, illetve az
igénybevevők e vonatkozású kötelezettségeit is.
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18-19.§-hoz
Ezen szakaszokban határozza meg az önkormányzat, hogy milyen szervezeti keretek között és
milyen feltételekkel biztosítja a házi segítségnyújtást és a családsegítést.
20.§-hoz
Az önkormányzat a rendelet hatálybalépésével egyidőben a korábbi szociális rendeletét, a
gyermekvédelmi rendeletének vonatkozó rendelkezéseit és a felsőoktatási ösztöndíjról szóló
rendeletét is hatályon kívül helyezi.

