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Rendelet szövege
Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2009.(III.03.) rendelete
az egyes szociális ellátásokról

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) b) pontjára
az alábbi rendeletet alkotja

I.
A rendelet célja
1§ (1) E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az
önkormányzat hatáskörébe utalt szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

II.
A rendelet hatálya
2.§ (1)A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat
a) illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra
b) illetékességi területén élő bevándoroltakra és letelepedettekre
c) illetékességi területén élő , a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy
tartózkodási helye az Önkormányzat közigazgatási területén van
(2) Az (1) bekezdésen túlmenően, e rendelet hatálya kiterjed a 7.§ (1) bekezdésben
meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak
jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a törvényben meghatározottak szerint a
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja, és az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.

III.
Eljárási szabályok
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3.§ E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvénnyel
(a továbbiakban Sztv.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.
4.§(1) A kérelmet a képviselő-testület hivatalához ( a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani.
(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra
lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok
alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
5.§A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4.§-ában foglaltakat kell
alkalmazni.

6.§(1)A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által
említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. Az
egyéb ellátások tekintetében a Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot kell alkalmazni.
(2)Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat
nyilvántartásaiban fellelhetőek.
7.§(1)Az Önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás biztosítása esetén az Önkormányzat az ideiglenes
intézkedéséről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az
értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését.
8.§(1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában
(2) Nem állapítható meg szociális ellátás, illetve az ellátást meg kell szüntetni annak, aki
a) szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette
meg az ellátás megállapítóját, melynek figyelembevételével nem lenne jogosult a támogatásra
b) a környezettanulmány elkészítése során a kérelmező és családja életkörülményeiből arra
lehet következtetni, hogy a kérelmező által közölt, illetve igazolt jövedelmen és rendszeres
pénzellátáson kívül más jövedelemmel és/vagy rendszeres pénzellátással rendelkezik.
9.§A képviselő-testület az alábbi ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket átruházza a
polgármesterre:
a)lakásfenntartási támogatás
b)átmeneti segély
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c)temetési segély
d)szociális étkeztetés
e)házi segítségnyújtás

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
10.§ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §a tartalmazza.

IV.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Lakásfenntartási támogatás
11 § A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
12.§ Az Önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv. 38.§(2)
bekezdésben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak az Sztv. 38(3)-(8) bekezdések
illetve 39.§ alapján.
13.§ (1)Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át feltéve hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át eléri .
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2500 forintnál kevesebb nem lehet.
(3)Az egy négyzetméterre eső helyben elismert havi költség 500 Forint.
14§(1) A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt
megállapítható.
(2) Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul
b) a kérelmező életvitele alapján bizonyítható, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a
lakhatás megőrzése érdekében történik.
(3) A természetbeni ellátás formái: közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalása,
lakáscélú törlesztő részlet pénzintézet részére történő megfizetése, tüzelőanyag vagy
annak beszerzésére fordítható utalvány biztosítása.
15.§A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket
benyújtani.
Átmeneti segély
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16.§(1)A Képviselő-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzd. Átmeneti segélyben elsődlegesen azt részesíti, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2) Átmeneti segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló személy estén jövedelme
annak 150 %-át nem haladja meg.

17.§Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
18.§Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként legalább 1.000,- Ft ,
de legfeljebb 5.000,- Ft lehet
19§(1)A havi rendszerességgel adott átmeneti segély legkisebb összege 1000,- forint
legmagasabb összege 10.000,- forint lehet.
(2)A havi rendszerességgel adott átmeneti segély időtartama a 6 hónapot nem haladhatja
meg.
(3)Havi rendszerességgel adott átmeneti segély állapítható meg:
a)nyugdíjazás esetén az ellátatlanság idejére
b)egyedülálló ellátatlan személy részére
c)rendszeres pénzellátásban nem részesülő személy részére
d)gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
e)elemi kár, baleset esetén,

20.§ Az átmeneti segély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők esetében az
erre vonatkozó nyilatkozatot.
21§ Amennyiben a rászorultsággal illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelő
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által
kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni..
Ha közreműködést megtagadja a kérelmét el kell utasítani.
22§ (1) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerű felhasználása a 8.§-ban
szabályozott környezettanulmány megállapításai alapján úgy biztosított, az átmeneti segély
pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátásként nyújtandó.
(2) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszer-vásárlási
utalvány, tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő
átutalása –ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is – lehet.
Temetési segély
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23§A Képviselő-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt, vagy tartására
köteles hozzátartozó volt ugyan ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti.
22§(1)Temetési segélyre jogosult, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át , egyedülálló esetén annak 250
%-át nem haladja meg.
(2)Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
24.§A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000.- forint.
25.§ (1)A temetési segély összege 15.000 Ft a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10%-a,
de annak összege elérheti a (3) bekezdésben meghatározott összeget, ha a temetési költségek
viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) A temetési segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni.
26.§ Amennyiben a temetési segély megállapítására a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 33. §a szerint kerül sor, a határozatban elő kell írni az utólagos elszámolási kötelezettséget.
Amennyiben e kötelezettségét a segélyben részesülő nem teljesíti, vele szemben úgy kell
eljárni, mint aki az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe.
27.§ Ha a temetési segélyt nem a község illetékességi területén történt haláleset miatt
kérelmezik a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát
28.§ (1)A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről vagy egy
háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A
számlára a kérelemről rendelkező határozat számát rá kell vezetni.

Köztemetés

29.§ Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármestere az Sztv. 48.§ (1)-(3) illetve (5)
bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő
eltemettetéséről.
30.§ Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot lehet alkalmazni.
Közgyógyellátás
31.§ Közgyógyellátásra jogosult az a személy,akinek a családjában az egy főre számított
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
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át, egyedül élő estén 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
V.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
32.§(1) Az Medgyesbodzás Községi Önkormányzat a szociálisan rászorultak számára napi
egyszeri meleg étkeztetést biztosít, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichikai betegségük,
d) szenvedélybetegségük,
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt:
- életkoránál fogva, aki a 62.életévét betöltötte,
- tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló betegsége van
(3) Az étkeztetésről az Önkormányzat külön megállapodás alapján gondoskodik.
Házi segítségnyújtás
33.§ (1) Medgyesbodzás Községi Önkormányzat biztosítja a házi segítségnyújtást az Sztv. 63
§ szerint.
(2)A házi segítségnyújtásért külön rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.
(3) A személyi térítési díj a gondozásban részesülő havi jövedelmének 20 %-át nem
haladhatja meg.
(4) Nem állapítható meg térítési díj azon személyek részére, akiknek családjában az egy főre
eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem éri él.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

34.§ (1)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(2)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtételét,
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c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell
figyelembe venni.
35.§ Medgyesbodzás Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást DélBékési Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás keretében a gesztor önkormányzattalMedgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzattal- kötött társulási megállapodás alapján a
medgyesegyházi Gondozási Központ útján látja el.
36.§ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért külön rendeletben meghatározott térítési díjat
kell fizetni.

Tanyagondnoki szolgálat
37.§ A Medgyesbodzás Községi Önkormányzat által az Sztv. 60. §-a szerint biztosított
tanyagondnoki szolgálat feladatait a 7/2005.(X.10.) rendelet tartalmazza.

Záró rendelkezések
38.§ E rendelet 2009. március 3-án lép hatályba.
39.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 13/2003.(VII.24.) rendelet , 15/2003.(IX.16.) rendelet,
3/2004.(II.11.)rendelet,8/2004(XII.14.) rendelet, 4/2005.(IV.20.) rendelet, 8/2006(VI.30.)
Medgyesbodzás, 2009. március 02.

Varga Gábor
polgármester

Kihirdetve:

dr. Sódar Mária
jegyző

2009. március 03.

dr Sódar Mária
jegyző
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