Dörgicse Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2004. ( VII.15. ) Rendelete
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Sztv.) 1. §- ának (2) bekezdésében, 25. §- ának (3) bekezdésében,
26. §-ában, 32. §- ának (1) bekezdésében, illetve (3) bekezdésében, 38. §-ának
(9) bekezdésében, 45 §- ának (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 50
§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed
1.§ (1) Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező
a/ magyar állampolgárokra,
b/ állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező
bevándoroltakra,
c/ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d/ a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e/ az Sztv.6.§ által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat
közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások
tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az
Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról,
magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI.
törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott
időskorúak járadéka és a 41. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj
tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és – az Sztben meghatározott feltételek mellett – a harmadik államból származó
hozzátartozójára.
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Ellátási formák
2.§ E rendeletben szabályozott szociális ellátási és gondoskodási formák a
következők:
a/ szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- születési segély
- temetési segély;
b/ természetben nyújtott szociális ellátások:
- köztemetés
- közgyógyellátás;
c/ pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható:
- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély.

II.
Eljárási rendelkezések
3.§ (1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások kérelemre, valamint
hivatalból állapíthatók meg.
(2) A kérelem a Körjegyzőségen kell benyújtani.
(3) A kérelem írásban és szóban is előterjeszthető. A kérelemhez az ellátási
formának megfelelő kérelem nyomtatványt, a szükséges igazolásokat,
nyilatkozatokat be kell csatolni.
(4) A hivatalból indított eljárásnál az ügyféltől 8 napon belül be kell kérni a
szükségese igazolásokat, nyilatkozatokat.
(5) A szociális ellátási formák megállapítására javaslatot tehetnek:
- a képviselők,
- a polgármester,
- egészségügyi, oktatási, szociális szervezetek.
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4.§ (1) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagyoni viszonyok
függvénye, a kérelmező köteles saját és családja jövedelmi, vagyoni
viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni.
(2) Ha a Sztv. másképp nem rendelkezik a jövedelemszámításnál az irányadó
időszak, - a kérelem benyújtását megelőző- rendszeres havi jövedelemnél - 3 hónap,
- egyéb jövedelmeknél - 1 év.
(3) A benyújtott jövedelemnyilatkozat valódisága környezettanulmánnyal
vizsgálható.
(4) Ha környezettanulmány megállapításai alapján a kérelmező
életkörülményeire tekintettel az önkormányzat jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és
a 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 figyelembevételével vélelmezhető.
(5) Sürgős esetben, ha az igényélő életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják, a segély, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján
megállapítható. Ilyen estben a bizonyítékokat, a határozathozatalt követő 15
napon belül be kell nyújtani.
(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az
ellátást megállapító szervet. (Szt. 9. §)
Hatásköri rendelkezések
5.(1) A Képviselő-testület dönt
megállapításában:
- lakásfenntartási támogatás.
- ápolási díj,
- átmeneti segély.

a

következő

szociális

ellátások

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
- rendszeres szociális segély,
- átmeneti segély rendkívüli élethelyzetben lévőknek, sürgős esetben,
- időskorúak járadéka,
- születési segély,
- temetési segély,
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- köztemetés,
- közgyógyellátás.
(3) A polgármester döntéseiről beszámol a következő testületi ülésen .
(4) A polgármester döntéseivel kapcsolatban
testülethez lehet.

a fellebbezni a Képviselő-

III.
Pénzbeli ellátások
Rendszeres szociális segély
6.§ (1) Az Önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a
személynek, aki (Szt. 37/A. §)
a) a 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy
vakok személyi járadékában részesül, illetőleg
fogyatékossági támogatásban részesül,
b) aktív korú nem foglalkoztatott,
feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában annak a személynek a megélhetése nem
biztosított, aki a Sztv. 37/A § (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő
rendelkezéseknek megfelel.
7.§ (1) Az Önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott , szociális segélyt
kérelmező személyek számára legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatást
szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közhasznú- és közcélú munkára,
közmunkára és a települést érintő közfeladat ellátására terjed ki.
(2) Az aktív korú, nem foglalkoztatott, szociális segélyt igénylő, illetve
segélyben részesülő személyt együttműködési kötelezettség terheli.
(3) A (2) bekezdésben előírt együttműködés tartalma a következő:
Az aktív korú nem foglalkoztatott személy
a) az önkormányzatnál nyilvántartásba veteti magát,
b) a segélyre való jogosultság feltételeinek vizsgálatában együttműködik,
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c) együttműködik a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Balatonfüredi
Kirendeltségével (továbbiakban: Munkaügyi Kp.), ott nyilvántartásba veteti
magát, az előírt időpontokban jelentkezik,
d) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Kp. Által felajánlott, a Sztv. 37/A (11)
bekezdésének megfelelő munkát elfogadja és azt 5 munkanapon belül
megkezdi,
e) Amennyiben az együttműködési kötelezettségnek a neki fel nem róható
akadály miatt nem tud eleget tenni, azt haladéktalanul köteles az
Önkormányzatnak és a Munkaügyi Kp-nak bejelenteni és az akadály
megszűnését követően 3 munkanapon belül teljesíteni.
(4) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy a (3) bekezdésben foglalt
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, számára a rendszeres
szociális segély nem állapítható meg, illetve a részére megállapított segélyt
meg kell szüntetni.
(5) A rendszeres szociális segély havi összege az Sztv. 37/E (1) bekezdésével
megegyző.
(6) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente felül kell
vizsgálni.
Lakásfenntartási támogatás
8.§ (1) Az Önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt a
szociálisan rászorult személyeknek az Sztv. 38.§ (2) bekezdésében előírtak
szerint.
(2) Az Önkormányzat méltányosságból helyi lakásfenntartási támogatást nyújt
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően annak a személynek:
- akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és
- akinek a lakásfenntartási költségei elérik vagy meghaladják a háztartás
havi összjövedelmének 30%-át.
(3) A helyi méltányossági lakásfenntartási /8.§ (2) bekezdés/ támogatási igény
elbírálásánál a - komfortfokozatra tekintet nélkül- a jogos lakásigény mértéke:
- 1-2 személy esetén 2 lakószoba,
- minden további személy esetén plusz fél lakószoba,
de a lakás hasznos alapterülete a 100 m2 –t nem haladhatja meg.
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(4) A helyi méltányossági lakásfenntartási / 8.§ (2) bekezdés/ támogatásnál a
Sztv. 38.§ /10/ bekezdésében szereplő költségeket kell figyelembe venni azzal,
hogy lakásonként havonta maximum
- 5.000,- Ft villanyáram,
- 3.000,- Ft víz- és csatornadíj,
- 8.000,- Ft fűtési költség vehető figyelembe.
(5) A helyi méltányossági támogatás megállapításánál a kérelem benyújtását
megelőző 3 havi költséget számlával, pénzintézeti folyószámla kivonattal,
pénzintézeti igazolással vagy szerződéssel kell igazolni.
(6) A támogatás havi összege 2.500,- Ft.

Időskorúak járadéka
9.§ Az Önkormányzat az időskorúak járadékát az Sztv. 32/B-E §-ai alapján
biztosítja a jogosultaknak.
Ápolási díj
10.§ (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását
ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
(Sztv. 40. §)
(2) Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó /Ptk. 685.§ b/,
ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18. év alatti
személy gondozását, ápolását végzi. (Sztv. 41.§ (1))
(3) A (2) bekezdés szerinti ápolási díjra jogosult az Sztv-ben foglalt feltételek
mellett
a. az Európai Gazdasági Térség állampolgára,
b. az Európai Gazdasági Térség állampolgárát ápoló hozzátartozó.
(4) Ápolási díj állapítható meg – a jegyes kivételével – annak a közeli
hozzátartozónak / Ptk. 685.§ b/ is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg
személy otthoni gondozását végzi, amennyiben az ápoló családjában az egy főre
számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetén annak 200 %-át nem haladja meg.
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(5) Nem állapítható meg a 10.§ (4) bekezdése alapján az ápolási díj, ha az ápolt
tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben vállalták.
(6) A megállapított ápolási díj összege
- a 10.§ (2) bekezdése alapján, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege,
- a 10.§ (4) bekezdése alapján, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a.
(7) Egyebekben a Sztv. 41-44§-aiban foglaltakt kell alkalmazni.

Átmeneti segély
11.§ (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki a
létfenntartását veszélyeztető, előre nem tervezhető, váratlan élethelyzetbe kerül,
és szociálisan rászorulttá válik,
különösen:
-

tartós betegség miatti jelentős jövedelem kiesés, nagyobb kiadás,
átmenetileg ellátatlanná válás,
baleset,
elemi csapás.

(2) Átmeneti segélyt lehet megállapítani alkalmanként élelmezésre, ruházatra,
vagy gyógyszertámogatásra, ha a család létfenntartása veszélyeztetve van.
Gyógyszertámogatás csak annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki nem
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az átmeneti segély
akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül
élő kérelmező esetében a 150 %-át.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben ( pl.: elemi csapás, haláleset, családban
bekövetkezett betegség, váratlan élethelyzet) jövedelemhatárra való tekintet
nélkül is adható ármeneti segély.
(5) Az átmeneti segély összegét 5.000-20.000,- között lehet megállapítani.
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Születési segély
12.§ (1) 20.000,- Ft egyszeri támogatásban kell részesíteni azt a családot, a
jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül, ahol gyermek született.
(2) Kérelemnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása
minősül.
(3) A születési segélyt a gyermek 6 hónapos koráig lehet kérni.
(4) A kifizetés tényét az anyakönyvi kivonat hátlapjára rá kell vezetni,

Temetési segély
13.§ (1) Az elhunyt hozzátartozója, vagy temetéséről gondoskodó más személy
temetési segélyre jogosult a család jövedelmi viszonyainak vizsgálata nélkül.
(2) A temetési segély összege 20.000,- Ft.
(3) Kérelemnek az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása minősül.
A kérelmező nevére kiállított temetési számlát be kell mutatni.
(4) A temetési segély nem állapítható meg, ha a Sztv. 46.§ (2) bekezdésében
szereplő ok fennáll.
(5) A temetési segélyt, a halálesetet követő 3 hónapig lehet kérni.

IV.
Természetben nyújtott szociális ellátások
14.§ (1) Az egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni
ellátás formájában is nyújthatók így a
- lakásfenntartási támogatás,
- az átmeneti segély.
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő, a
közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmény térítési díjának kifizetése.
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Köztemetés
15.§ (1) A köztemetés elrendeléséről a Sztv. 48. §-a alapján a polgármester dönt.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.

Közgyógyellátás
16.§ (1) Az Önkormányzat a Sztv. 50.§ (2) szerinti méltányossági
közgyógyellátást biztosít annak a személynek, akinek és a vele közös
háztartásban élőknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200 %-át nem
haladja meg és a havi rendszeres igazolt gyógyszerköltsége több 4.000,- Ft-nál.
(2) Közgyógyellátás állapítható meg annak a személynek is – szociális
körülményeit figyelembe véve - akinek a jövedelme meghaladja a (1)
bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt, de a gyógyszerköltsége olyan
magas, hogy azt indokolttá teszi.
V.
Záró rendelkezések
17.§ (1) Ezt a rendelet 2004. július 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális ellátásokról szóló
8/1997.(IX.15.) számú rendelet és az azt módosító 2/1998.(IX.15.) és a
8/2000.(XII.30.) számú rendeletek hatályukat vesztik.
Dörgicse, 2004. június 29.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körjegyző

Kihirdetve:
Dörgicse, 2004. július 15.

Cseh Jenőné
körjegyző

