Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati
rendelete
a szociális igazgatásról és szociális igazgatásról
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g)
pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (2) bekezdésében, 20/C. § (9) bekezdésében, és a 29. § (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 10. § (1) bekezdésében, a 18. § a) pontjában, a 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében,
a 45. § (1) és (7) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62.
§ (2) bekezdésében, a 86. § (1)-(2) bekezdésében és a 134/E. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
1. A rendelet célja, hatálya

1. §. E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza
- a helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét,
- a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat,
- a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2. §. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság
a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokat,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,
d) a hontalanokat,
e) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve

1

f) azokat a hajléktalan személyeket illeti meg, akik az Önkormányzat illetékességi területét
jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett
nyilatkozatukban.

(2) A rendelet hatálya az önkormányzati segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyar Köztársaság területén jogszerűen
tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a
továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és
a három hónapot meghaladó tartózkodási
jogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik, valamint
b) Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében
meghatározott időskorúak járadéka
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tekintetében a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulti körbe tartozó
személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2. Értelmező rendelkezések

3. §. (1) A szociális törvény 4.§. – ban foglaltak szerint.
(2) A szociális ellátások során szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus,
vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy
teljesen – gondoskodni nem tud
b) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezései
alapján fogyatékossági támogatásban részesül
c) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes
d) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,
illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(3) A (2) bekezdés a) alpontjaiban foglalt szociális rászorultság igazolására az alábbi
igazolások fogadhatók el:
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a) szakorvosi igazolás, illetve az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,
valamint jogelőd intézményei szakvéleménye
b) a (2) bekezdés b) alpontjában foglaltakra vonatkozóan a fogyatékossági
támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot
megállapító határozat, valamint ezek folyósítását igazoló irat
c) a (2) bekezdés c) alpontjában foglaltakra vonatkozóan pszichiáter vagy
neurológus szakorvos szakvéleménye
d) a (2) bekezdés d) alpontjában foglaltakra vonatkozóan a kérelmező lakcímét igazoló
igazolvány

3. Eljárási szabályok

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános
eljárási szabályokat az 5-9. §-ok határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási
formák részletezik.

4. Az eljárás megindítása

5. § (1) Az eljárás megindítása történhet:
- kérelemre, illetve
- hivatalból.
A kérelmet a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalban kell előterjeszteni. A kérelmet az e
rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell
benyújtani.
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(2) A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások megállapítása iránti kérelem
tartalmazza
a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18.
§-ának a), c) és h) pontjában szereplő
adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatokat,
nyilatkozatokat.
(3) A jogosultság megállapításához
szükséges, a (2) bekezdés b) pontja szerinti
adatok igazolására az ellátást igénylő
személy csak akkor köteles, ha a
közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében
foglaltak szerint az adat, illetve igazolás
nem szerezhető be.
(4) A jövedelemtől függő szociális ellátások
esetében a jövedelem típusának megfelelő
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igazolás vagy annak fénymásolata a
jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.
(5) Ha az önkormányzat vagy annak
jegyzője hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a
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.
(6) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt.
10. §-ának (6) bekezdésében foglalt
jogkörében a jövedelmet vélelmezi, akkor
az egy főre jutó együttes havi fenntartási
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költség számításánál csak a saját
jövedelemmel rendelkező személyeket - ide
nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése d)
pontjának db)-dc) alpontjában
meghatározott, vér szerinti, örökbe fogadott
vagy nevelt gyermeket, továbbá fogyatékos
gyermeket - lehet figyelembe venni azzal,
hogy a családi pótlékot, árvaellátást és a
tartásdíj címén kapott összeget
jövedelemként figyelembe kell venni.
(7) A havi vélelmezett jövedelem nem
haladhatja meg a család (háztartás) által
lakott lakás és a tulajdonában álló
vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi
fenntartási költségének háromszorosát.
(8) A (6) bekezdés szerinti fenntartási
költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a
lakbér, a közös költség, a telefondíj, a
kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adóés adójellegű befizetések, valamint a
hiteltörlesztés.
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(9) Ha az ellátást megállapító szerv a
63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet I. számú
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban
foglaltakat vitatja,
a) ingatlan esetén a NAV ingatlan fekvése
szerint illetékes Regionális Igazgatósága
vagy az ingatlan fekvése szerinti
önkormányzati adóhatóság megkeresésével,
b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes
Regionális Igazgatósága megkeresésével,
c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a
vám- és pénzügyőrség vagy független
szakértő bevonásával állapítja meg a
forgalmi értéket.
(10) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem
vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó - jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét,
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b) a nem havi rendszerességgel szerzett,
illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(11) Ha a vállalkozási tevékenység
megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a
12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos
jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
(12) A jövedelemszámításnál figyelmen
kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően
megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet,
feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt.
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6.§. Az ellátások megállapítása

(1) A szociális ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a
képviselő-testület vagy a polgármester határozattal dönt.

(2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos
hatáskörét:
- polgármesterre ruházza.
A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről
szintén határozatot hoz.

(3) A képviselő-testület
b) a polgármester hatáskörébe rendeli a 1. sz. mellékletben felsorolt
ellátásokkal kapcsolatos döntéseket.

(4) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete alapján köteles dönteni a hatáskörébe
tartozó ügyekben.

(5) A polgármester döntése ellen fellebbezéssel lehet élni a képviselő – testülethez.

5.A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

7. § A pénzbeli ellátások kifizetése a – 6. § szerint hozott – határozat alapján a hivatal
pénztárosának feladata, az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról részben a pénzügyi részben a pénzügyi előadó
gondoskodik.
Az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást kell vezetni a Szoc. tv. 18 §-ának
megfelelően
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8. § (1)A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai
szerint történik.

(2) A rendszeres pénzbeli ellátásokat
- házipénztárból készpénzben, vagy
- folyószámlára való átutalással
fizeti ki a hivatal.

(3) Az eseti segélyek, illetve támogatások nyújtása, a hatáskörrel rendelkező szerv döntését
követően legfeljebb 15 napon belül történik.

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai

9. § A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni:
- az e rendeletben adott ellátásnál meghatározott időközönként, illetve
- szociális törvényben meghatározott esetekben
- az öregségi nyugdíj legkisebb összege változását követően valamint,
- az ellátás alapjául szolgáló jövedelemváltozás miatt.
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II. Fejezet
6. Szociális ellátások

10. § (1) Az Önkormányzat a következő ellátásokat állapítja meg:

a) települési támogatás,

A települési támogatás keretében:
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatás,
- A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapíthat meg azon személy
részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.
- Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapíthat meg beiskolázási
támogatás formájában,
- Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapíthat meg újszülöttek
támogatása formájában,
b) rendkívüli települési támogatás,
c) köztemetés,
d) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások,
de) étkeztetés,
df) házi segítségnyújtás,
dg) családsegítés,

11.§. A települési lakhatási támogatás viseléséhez nyújtott települési támogatás,
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(1) A kérelemnek ( a 63/2006 (III.27.) Korm. Rendelet 12. számú melléklete ) tartalmaznia
kell a támogatást kérő nyilatkozatát:

a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők
számáról, valamint
c) annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre
tekintettel a támogatást igényli,
(2) A települési támogatás megállapításához
a) a háztartás tagjainak jövedelmére
vonatkozó, az önkormányzat rendeletében
meghatározott jövedelemnyilatkozat,
jövedelemigazolás, továbbá
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő
módon történő igazolása
szükséges,

(3) A települési támogatás egy évre állapítható meg,

(4) A települési támogatást kérő a lakásfenntartás, illetve lakhatás költségei közül:
a) a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel,
b) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával,
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c) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által
kiállított közüzemi számlákkal,
d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot
forgalmazó által kiállított számlával
igazolja.

(6) A települési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő
milyen jogcímen lakik a lakásban.

(7) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat legalább olyan időszakra vonatkozóan kell
benyújtani, mint amekkora időszakra a támogatás adható,

(8) A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja
jövedelem igazolását.
(9) A települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 % - át, egyedül élő kérelmező esetén annak a 250 % - át,
és a család nem rendelkezik vagyonnal. A jövedelmi helyzetében bekövetkezett
változást 15 napon belül köteles bejelenteni a támogatást megállapító szervnél.

(10) A lakásfenntartási támogatás összege havi 2 500 – 5000 Ft, jövedelem arányában
megállapítva.

12.§. Az Önkormányzat települési támogatásként
hozzájárulást állapíthat meg azon személy részére, aki a
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását végzi.
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A települési támogatás a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak
a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 % át.

Összege:

(2). A települési támogatás havi összege
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-a.
(3) A települési támogatás egy évre állapítható meg.

13.§. Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapíthat meg
beiskolázási támogatás formájában

Az önkormányzat képviselő - testület évente dönt a tárgyévi rendeletében a beiskolázási
támogatás összegéről. Külön határozatban pedig az eljárási szabályokról. Az önkormányzat
jövedelem és vagyon vizsgálatot nem végez.
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14.§.Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapít meg újszülöttek
támogatása formájában,

(1) Az újszülöttek egyszeri támogatásában részesül az anya, aki Csetény Község
közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) A benyújtott kérelemhez csatolja a születi anyakönyvi kivonat másolatát.
(3) Az újszülöttek egyszeri támogatásának összege: 20000,- Ft
(4) Az önkormányzat jövedelem és vagyon vizsgálatot nem végez.

15.§. A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás állapítható meg
annak a közgyógyellátási igazolványra nem jogosult személynek, akinek a jövedelme:
(1)Az öregségi nyugdíjminimum ,nem egyedül élő esetében, az egy főre eső jöved
lem nem haladja meg a mindenkori legkisebb összegének 200 %-át , egyedül élő
személy esetén a 250 %-át, feltéve hogy az igazolt havi rendszeres vényköteles
gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át
meghaladja.

(2)

A gyógyszertámogatást naptári évre kell megállapítani.

(3) A gyógyszertámogatás összege negyedévenként 5000 - 8.000 Ft, feltéve, hogy
a
Gyógyszertámogatás címén negyedévenként települési támogatásra jogosult
az a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező személy, akinek családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott
határokat, a kérelem év közben bármikor benyújtható, a jogosultság a döntést
követő hónap 1. napjától jár.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időpont után benyújtott kérelem esetében az
év hátralévő részében esedékes negyedévi időarányos támogatás illeti meg a
jogosultat.
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(5) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által leigazolt havi rendszerességgel
szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár általi
igazolását.

16.§. Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapít meg azon
személy részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(1) Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapíthat meg azon személy
részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(3) A települési támogatás megállapítása
iránti kérelemhez csatolni kell a temetés
költségeiről - a kérelmező vagy a vele
azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére - kiállított számla eredeti példányát
és a család havi jövedelméről szóló
igazolásokat.
(4) Ha a települési támogatás megállapítását
nem a haláleset helye szerint illetékes
települési önkormányzattól kérik, a kérelem
elbírálásához szükséges az elhunyt személy
halotti anyakönyvi kivonata is.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A
megállapított támogatás összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat
számát a a számlákra rá kell vezeti.
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(6) A települési támogatás összege, a temetési költségekhez való hozzájáruláshoz: 20000,- Ft

17.§.Rendkívüli települési támogatás

(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az az időszakosan létfenntartási
gonddal küzdő személy, akinek családjában:
a) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,

feltéve, hogy nem minősül egyedül élőnek.

(2) Egyedül élő személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át.

(3) A települési támogatás összege
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-nál nem lehet
kevesebb és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-nál,
b) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és személyenként nem
lehet kevesebb 2.000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 15 %-nál.

(4) Települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb 2
alkalommal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző támogatás megállapítása óta
90 nap eltelt.
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(5) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában:
a) egyféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben
meghatározott támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani,
b) kétféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben
meghatározott támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal lehet megállapítani,
c) háromféle rendszeres ellátásban részesül, akkor az (1) bekezdésben
meghatározott támogatást nem lehet megállapítani.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában rendszeres ellátásnak minősül:
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) a gyógyszertámogatás, és
d) az intézményi térítési díj támogatásként megállapított települési támogatás.

(7) Az (1)-(2) és a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a képviselő – testület,
saját hatás kőrben, egyedi elbírálással, rendkívüli települési támogatást állapíthat
meg, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzet áll elő.

(8) A (7) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:



betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy
egyszeri kiadásra kényszerülnek,
kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből,
szabálysértésből anyagi kár keletkezett,
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III. Fejezet
7. Természetben nyújtott szociális ellátások

18. § (1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv (hatáskör
átruházás esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak.

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

19. § Az önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg:
a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak:
- települési támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,

8. Köztemetés

20.§. A települési önkormányzat, a szociális törvény 48.§ - ban foglaltak szerint,
gondoskodik azon elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincsen
fellelhető hozzátartozója.

9. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
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21. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére – a szociális törvény
86. § (1) bekezdése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási
formákat nyújtja:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a családsegítést,

10.Étkeztetés
22. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a jelen rendelet 3.§.
(2) bekezdésében foglaltak értelmében, legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen
a.
b.
c.
d.
e.

koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk
miatt.

(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt.

(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a szakorvos igazolja,
hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést.
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(4) Fogyatékossága miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha igazolja a
fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát, illetve a magasabb összegű családi
pótlékot, az ezek folyósítását igazoló irattal és nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést.

(5) A pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a
vonatkozó szakorvosi véleménnyel igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem
képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést,

(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó
szakorvosi szakvéleménnyel igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes
biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést.

(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a kérelmező a
lakcímét lakcím igazolvánnyal nem tudja igazolni vagy település szintű lakcímmel
rendelkezik csak.

23.§ A szociális alapon igénybe vett étkezés térítési díját a képviselő - testület külön
rendeletben, a térítési díjakról szóló rendelet tartalmazza.

24.§. (1) Az étkezés biztosítását az igénybevétel időpontját megelőző napon kell
megrendelni az élelmezésvezetőnél.
Az étkezést a hónap minden munkanapján igénybe kell venni, kivéve azokat az eseteket,
amikor az igénybe vevő az étkezést előre lemondja.
.
Ha az étkezés lemondását az igénybe vevő elmulasztja, a térítési díjat köteles megfizetni.

2. A térítési díjat utólag kell fizeti az óvodai élelmezésvezetőnél.
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11.Házi segítségnyújtás
25. § (1)A házi segítségnyújtást az önkormányzat Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ
közreműködésével látja el.
(2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében azokról gondoskodik, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak és nappali ellátást
nyújtó intézmény igénybevételére nincs lehetőségük.
(3) Térítési díjakakról a zirci Képviselőtestület külön határozatot hoz.

12.Családsegítés

26 § (1) A családsegítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek
felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok valamint a különböző közösségi csoportok
jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
(2) Az önkormányzat a családsegítést a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központon keresztül
biztosítja.
(3) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes
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IV. Záró rendelkezések

28. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a
végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 12/2013,(XII.04.) KT rendelet.

Csetény, 2015. február

26.

Nagy Attila

Müller József

polgármester

jegyző

A jelen rendelet 2015. március 1 – én lép hatályba.

Müller József
jegyző
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1. sz melléklet

Polgármester átruházott hatáskörébe tartozik:

Rendkívüli önkormányzati támogatás,

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatás,

A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás,

Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapíthat meg azon személy
részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

Az Önkormányzat települési támogatásként hozzájárulást állapíthat meg újszülöttek
támogatása formájában,

Köztemetés
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