Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A.
§-a, valamint a 2011. évi XXXIX. tv. 13.§. (Mötv.) alapján a következő rendeletet alkotja. A
Mötv. 41.§.(1) bekezdés 3./ pontja alapján a Képviselő testület átruházza döntési jogkörét a
Szociális Oktatási és Művelődési Bizottságra(SZOMB), állandó feladatát és hatáskörét az
SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza.
I. Fejezet
Eljárási szabályok, a törvény hatálya
1. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 5–9. §-a határozza meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.
2. § (1) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.
(2) Az eljárást
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy
b) hivatalból
lehet megindítani.
(3) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(4) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül meg kell tenni.
(5) Nem a jogosult által előterjesztett szociális ellátás iránti igény esetén az eljárást hivatalból kell megindítani.
3. § A kérelmezőnek a kérelemben – és ha van, akkor az annak mellékleteként benyújtott
dokumentumban – feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint
kell igazolnia.
4. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése készpénzben történik.
(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben
utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások esetén az ellátás készpénzben történő kifizetésére a
házipénztárból.
5. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet előírásai szerint történik.
6.§ A törvény hatálya az Sztv. 3-4§-a határozza meg.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
7. § (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a
vetkező pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg
a) települési támogatás

kö-

1. Települési támogatás

8.§. A Szociális Oktatási és Művelődési Bizottság települési támogatásra való
jogosultságot állapíthat meg azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,
a Szoc. tv.
45.§-a alapján.
9.§.

a) A települési támogatás formái
aa) gyógyszerkiadások viseléséhez,
b) rendkívüli települési támogatás (betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához,
iskoláztatáshoz)

10.§. (1) Települési támogatásra jogosult a 8. §-ban meghatározott feltételek fennállása
mellett az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg.
(2) Települési támogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet adni.
(3) Az egy alkalommal kifizetett rendkívüli települési támogatás összege 3000-5000
Ft.
(4) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli települési támogatásra
való rászorultságát.
(5) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, sürgős esetben a polgármester dönthet,
utólagosan tájékoztatja a Szociális Oktatási és Művelődési Bizottságot.
11.§. (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési támogatásra jogosult a 8. §-ban meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg.
(2) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési támogatást egy naptári évben
maximum három alkalommal lehet adni.
(3) Az egy alkalommal kifizetett gyógyszerkiadásokra tekintettel adott települési támogatás összege 3000-5000 Ft.
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a gyógyszerkiadásairól szóló
számlákat, valamint szakorvos igazolását a gyógyszerek szükségességéről.
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III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
2. Köztemetés
12. § (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési ..............
költségnél magasabb összegben megállapítani.
(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) ..
pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól
a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 260 %át, egyedül élő esetén a 300 %-át,
b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100%át, egyedül élő esetén a 260 %-át, és az érintett személy 500,000 Ft értékű vagyon
feletti összeggel nem rendelkezik.
IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
3. Étkeztetés
13. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.
(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy
a) a jövedelmi helyzete miatt, akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át,
b) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 65- életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha
átlagéletkoruk eléri a 60 évet,
c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az
érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,
d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények
alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étkeztetést,
e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri
meleg étkeztetést,
f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti
a hajléktalan életét.
14. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést a az EVER-FOOD Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-t (2100. Gödöllő, Bercsényi M. u. 19.)közreműködésével látja el.
(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott
a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy
3

b) intézményből az étel házhozszállításával
biztosítja.
(3) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban
kell rendelkezni.
4. Házi segítségnyújtás
15. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálaton keresztül látja el.
5. Családsegítés
16. § (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerv által nyújtott speciális szolgáltatások
a) idősgondozás
b) ebéd kihordás
c) bevásárlás
(3) A speciális szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályok
a) napi hat órában történik
b) a rászorulók igénye alapján és szerint
c) minden esetben környezettanulmány előzi meg
6. A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások közös szabályai
17. § (1) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani
a) ha azzal megelőzhető az érintett személy életveszélyes állapotba kerülése,
b) az ellátást rendkívüli időjárási helyzet indokolja,
c) ha egészségi állapota indokolttá teszi
(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik
a) az intézményi jogviszony megszűnésével,
b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond,
c) az érintett halálával
18. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az Szt. 115. § (2)
bekezdése alapján az önkormányzat határozattal állapítja meg.
V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
19. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal tagjainak minősülnek a törvényben meghatározottakon kívül a következő szervezetek képviselői:
a. Bag Polgármestere
b. Bag Jegyzője
c. Bag Szociálisbizottság elnöke
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bag Háziorvos
Bag Védőnők
Bag Általános Iskola igazgatója
Bag Óvoda vezetője
A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői
A közfoglalkoztatásban résztvevők vezetője
VI. Fejezet
Záró rendelkezések

20. § E rendelet 2015 év március hó 01. napján lép hatályba.
21. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2004. (07.22) önkormányzati rendelet.
Bag, 2015. február 16.

Bognár Józsefné
Jegyző

Jamrik László
polgármester

Záradék:
A rendelet módosítását a mai napon kihirdettem egységes szerkezetben
Bag, 2015. február 16.
P.H.
Bognár Józsefné
jegyző

Jamrik László
polgármester
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