Vasmegyer
Község Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2006. (VII.26.) rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól1
(egységes szerkezetben)

Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. (a továbbiakban: Szoctv.) 1.§. (2) bekezdésében, 25.§.
(3) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§. (1) illetve (3) bekezdésében, 37/D. §. (5) bekezdésében,
38.§. (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 45.§. (1) bekezdésében, 46.§. (1) bekezdésében, 47.§.
(1) bekezdésében és 50.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:

I. 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 rendelkezı magyar állampolgárokat,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyeket,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyeket,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve
e) 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 átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
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Módosította az 5/2007.(VI.15.) számú rendelet

(3) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint
b) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32/B. § (1) bekezdésében
meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

II. Eljárási szabályok
3. §.
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási
szabályokat az 4-9. §-ok határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik.

4. §.
(1) Az eljárás megindítása történhet:
- kérelemre, illetve
- hivatalból.
A kérelmet az Önkormányzat Hivatalában kell elıterjeszteni. A kérelmet az e rendeletben
meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani.
(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást kell benyújtani, akkor ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó idıszak – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – három hónap.
(3) A kérelmezı a kérelem elbírálása és az ellátásra való jogosultság felülvizsgálata során köteles együttmőködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról
e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál elıír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.
(4) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmezı életkörülményeire tekintettel a (2)-(3) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt 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 szereplı jövedelem 50 % -át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı.
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5. §.
(1) A Képviselı-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az Egészségügyi és
Szociális Bizottságra ruházza át.
(2) A Képviselı-testület a rendszeres szociális segéllyel, a normatív lakásfenntartási támogatással és a temetési segéllyel kapcsolatos hatásköreit a Polgármesterre ruházza át.
(3) A bizottság és a polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntésérıl szintén határozatot hoz.
(4) A bizottság és a polgármester döntése ellen a Képviselı-testülethez fellebbezés nyújtható
be.
6. §.
A pénzbeli ellátások kifizetése a – 5. §. szerint hozott – határozat alapján az önkormányzati
hivatal gazdálkodási elıadójának feladata, aki további feladatként:
a) az ellátások kifizetésérıl pénzügyi nyilvántartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggı járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.
7. §.
A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet elıírásai szerint
történik.
8. §.
A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni:
- az e rendeletben adott ellátásnál meghatározott idıközönként, illetve
- az öregségi nyugdíj legkisebb összege változását követıen valamint,
- az ellátás alapjául szolgáló jövedelem változás miatt.

III. Pénzbeli ellátások
9. §.
Az Önkormányzat a következı pénzbeli ellátásokat állapítja meg:
- idıskorúak járadéka,
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- temetési segély;
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Idıskorúak járadéka
10. §.
Az idıskorúak járadéka feltételeinek vonatkozásában a Szoctv. rendelkezései az irányadók.

Rendszeres szociális segély
11. §.
(1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek
és családjuk részére nyújtott támogatás.
(2) A segély nyújtásának részletes feltételeit a szociális törvény 37/A. §-a határozza meg.
12. §.
(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként
együttmőködésre köteles, amelynek keretében
a) az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
b) a beilleszkedését segítı programról írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel, továbbá
c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat
d) közremőködik az ellátásra való jogosultság megállapítása és a jogosultság feltételeinek felülvizsgálata során.
(2) Az Önkormányzat az együttmőködés intézményi feltételeirıl a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége - a továbbiakban: együttmőködésre
kijelölt szerv - útján gondoskodik.
(3) A beilleszkedést segítı program a rendszeres szociális segélyben részesülı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következıkre terjedhet ki:
a) az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) a nem foglalkoztatott személy számára elıírt egyéni képességeket fejlesztı vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére,
d) a felajánlott és számára megfelelı munkalehetıség elfogadására,
e) a munkaügyi központnál álláskeresıként történı nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmőködésre.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás a nem foglalkoztatott személy iskolai végzettségét és szakképzettségét is tartalmazza.
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13. §.
(1) Az önkormányzat hivatala a kérelmezıt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeirıl, valamint
- az együttmőködésre kijelölt szerv megnevezésérıl, elérhetıségérıl.
(2) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítélésérıl szóló határozat jogerıre
emelkedését követı 15 napon belül személyesen megkeresni az együttmőködésre kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát.
(3) Az együttmőködésre kijelölt szerv számára az önkormányzati hivatal a rendszeres szociális segély megítélésérıl szóló határozatot a határozat kiadásától számított 10 munkanapon belül megküldi.
(4) Az együttmőködésre kijelölt szerv ellenırzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres
szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (2) pontban meghatározott határidıre nyilvántartásba vetette-e magát, illetve a jelentkezési kötelezettségeinek eleget tesz-e.
(5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az
együttmőködésre kijelölt szerv a (2) bekezdésben meghatározott határidı lejártát követı 10
munkanapon belül írásban felszólítja a segélyezetett a nyilvántartásba vételi kötelezettsége teljesítésére, illetve vizsgálja, a határidı mulasztás okát.
(6) Ha a segélyezett a (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétıl számított újabb 10 napon belül nem tesz eleget, az együttmőködésre kijelölt szerv tájékoztatja a Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttmőködési kötelezettségének nem tett
eleget.
(7) Az együttmőködésre kijelölt szerv
- a megjelent kérelmezıt nyilvántartásba veszi,
- a nyilvántartásba vételt követıen tájékoztatja:
- a beilleszkedést segítı program elıkészítésének menetérıl,
- a beilleszkedést segítı programok típusairól,
- az együttmőködési szabályokról való megállapodási kötelezettségrıl,
- kidolgozza a segélyben részesülı személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot,
- a beilleszkedési programról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást
köt,
- folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elısegítı programban
foglaltak betartását,
- az Szt. 37/D. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerinti esetben kapcsolatot tart a munkaügyi központtal,
- legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot.
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(8) Az együttmőködésre kijelölt szerv
- jelzi a jegyzınek, ha a nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget,
- megküldi a jegyzınek a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról.
14. §.
A beilleszkedést segítı programok típusai
a) kapcsolattartás az együttmőködésre kijelölt szervvel,
b) egyéni képességeket fejlesztı foglalkozásokon való részvétel,
c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel,
- az életvezetési képesség megırzését és javítását célzó:
- egyént (és családját) érintı személyes megbeszélések, és
- csoportos foglalkozások,
- a különbözı problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató elıadásokon (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.),
d) munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel,
e) munkalehetıség felajánlása,
f) munkaügyi központnál a munkanélküliként történı nyilvántartásba vétel és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmőködés.
15. §.
(1) Az együttmőködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot
tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítı programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttmőködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok
megvalósításához szükséges intézményi lehetıségekrıl pl.:
- családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól,
- a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól,
- a munkaügyi központok képzéseirıl stb.
(2) Az együttmőködésre köteles szerv egyidejőleg több beilleszkedési program típusba tartozó
beilleszkedést segítı programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt.
(3) A beilleszkedést segítı programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell:
- program tartalmát,
- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmő legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg
(ennek érdekében célszerő meghatározni a kötelezettség rendjét, idıtartamát, mértékét),
- azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az
együttmőködési kötelezettség megszegését jelentik.
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16. §.
(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama
alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor
a) a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani
b) az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.
(2) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének, Szoctv. 37/B. §. (2) bekezdés b)
pontjában meghatározottakon túl, az az eset minısül, ha
− 14. § (6) bekezdésben meghatározott eset áll fenn, illetve nem közremőködik a 14. §
(7) bekezdésben meghatározott a közremőködésével ellátható feladatok végrehajtásában,
− a segélyezett a beilleszkedést segítı programról kötött megállapodásban meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti,
− a felülvizsgálat során nem mőködik együtt az önkormányzattal.
17. §.
A rendszeres szociális segély megállapításának tilalmát, illetıleg a megállapított ellátás megszüntetésének követelményét a szociális törvény 37/B. §-a tartalmazza.
18. §.
Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha a nem foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi
munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatást.
19. §.
(1) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá a
hivatkozott kormányrendelet szerinti dokumentumokat.
(2) Ha az Önkormányzat vitatja az (1) bekezdésben meghatározott vagyonnyilatkozatot
a) az ingatlanokra vonatkozó I. részben az ingatlan becsült forgalmi értékeként közölt
értéket, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatal megkeresésével,
b) egyéb vagyontárgyakra vonatkozó II. részben a jármő, gépi meghajtású termelı- és
munkaeszköz becsült értékeként közölt értéket, a vám- és pénzügyırség vagy független
szakértı bevonásával
állapítja meg a forgalmi értéket.
(3) A települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kétévente felülvizsgálja.
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Helyi lakásfenntartási támogatás
20. §.
(1) 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.
21. §.
(1) Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában
együtt élı személyek a (3) bekezdés szerint elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek és szociálisan rászorultak.
(3) Helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása szempontjából Vasmegyer Önkormányzat
közigazgatási területének elismert maximális lakásnagyság, családi ház esetén, családnagyságtól függetlenül, 100 m2 (beépített hasznos alapterület).
(4) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban az egy
fıre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át meghaladja.
(5) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehetı költségek és a költségek igazolásának módja:
a) a lakbér, illetve az albérleti díj, a költségek igazolása a lakásbérleti, illetve albérleti
szerzıdéssel történik,
b) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete, melyet a befizetési postautalványnyal vagy számlakivonattal kell igazolni
c) a közüzemi díjak - a településen közüzemi szolgáltatást végzı szervek által kiállított
közüzemi számlákkal kell igazolni
d) egyedi főtéső lakások esetén a főtés költségek - a háztartási tüzelıanyagot forgalmazó
által kiállított számlával kell igazolni.
Igazolásként csak a kérelmezı vagy vele közös háztartásban élı családtagja nevére kiállított
iratot lehet elfogadni.
(6) Helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, kivéve a főtési kiadásokhoz
nyújtott helyi támogatást, amelyet egy főtési szezonra kell megállapítani.

22. §.
(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az e rendeletben és a törvényben meghatározott igazolásokat.
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(2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától.
(3) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást
kérı milyen jogcímen lakik a lakásban.
23. §.
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható közüzemi díjak
kifizetésére, valamint tüzelı vásárlására.
(2) Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító
határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz, kiadásokhoz nyújtják.
(3) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezıt a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától
illeti meg.
24. §.
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege havi 2.500 Ft.
(2) A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta kell folyósítani.

25. §.
Nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az, akinek:
- lakáshasznosításból származó jövedelme van,
- egynél több lakóingatlana van,
- tulajdonában egynél több 5 évesnél fiatalabb személygépkocsi van

Helyi ápolási díj
26. §.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
27. §.
(1) A települési önkormányzat képviselı-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
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(2) A helyi ápolási díjra jogosult az az (1) bekezdés szerinti ápolást végzı személy, akinek
családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, nem haladja meg.
(3) Az ápolási díj megállapítására értelemszerően a szociális törvényben meghatározott elıírásokat kell alkalmazni.
28. §.
Az ápolási díj iránti kérelmet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, a hivatkozott kormányrendelet 9/A. § (2) bekezdése szerinti, illetve a szociális törvényben meghatározott mellékletekkel.
29. §.
(1) Az ápolást végzı személy ápolási díjra való jogosultságát – a szociális törvény alapján –
meg kell szüntetni akkor, ha az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti.
(2) Akkor nem teljesíti az ápolást végzı személy az ápolási kötelezettségét, ha 3 egymást követı napon nem gondoskodik:
a) az ápolt személy alapvetı gondozási, ápolási igényének kielégítésérıl, különösen
- a megfelelı, ennek keretében – legalább napi egyszeri meleg étel – biztosításáról,
- a gyógyszerhez való hozzájutásról,
- egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,
- orvosi ellátáshoz való hozzájutásáról.
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelı higiénés körülményének biztosításáról, különösen:
- a fürdetésrıl, mosdatásról,
- a lakás takarításáról és tisztántartásáról,
- ruházatának tisztántartásáról
c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelızésérıl.
(3) Az ápolást végzı személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást
végzı rendszeres idıközönként, félévente 1 alkalommal ellenırzi és az ellenırzési tapasztalatairól évente, illetve nem megfelelı kötelezettségteljesítés esetében az ellenırzést követıen
haladéktalanul értesíti a jegyzıt.
30. §.
(1) Az helyi ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80
%-a.
(2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülı jogosult esetén az
(1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás
havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére
ezer forint összegő ápolási díjat kell megállapítani.
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Átmeneti segély
31. §.
(1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
(2) Átmeneti segély állapítható meg azon
a) szociálisan rászorult személy részére, aki elıre nem tervezhetı, nagyobb anyagi kihatással járó, váratlan élethelyzetbe kerül és emiatt szociálisan rászorulttá válik, különösen:
− tartós táppénzes állomány
− gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése, tartós kórházi kezelés
− a családban történt baleset
− átmenetileg ellátatlanná válás esetén.
b) szociálisan rászoruló családban élı, nappali tagozatos egyetemi, fıiskolai hallgatót,
egy tanévben félévente egy alkalommal.
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt
- akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
- egyedül élı esetén az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át
nem haladja meg.
(4) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhetı.
32. §.
Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal részesülhet átmeneti segélyben. Az egy naptári évben adható átmeneti segély összege nem haladhatja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át.
33. §.

(1) Ha a kérelemre indult eljárás tényállásából a 33. §. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek tartós fennállására lehet következtetni, az átmeneti segély havi rendszerességgel is nyújtható.
(2) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély legfeljebb 6 hónapi idıtartamra állapítható meg.
(3) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély, a jogosult napközbeni térítési díjának
részben, vagy egészben történı megfizetésére, természetben is nyújtható.
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(4) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyben részesülınek, a folyósítás idıtartama
alatt, az általános szabályok szerinti átmeneti segély nem állapítható meg.
34. §.
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és családja
jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkezı és pályakezdı
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelı felhasználásával – lásd 45. § (4) bekezdés – kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmezı köteles a
hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közremőködni. Ha a közremőködést megtagadja, kérelme elutasítható.
35. §.
(1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 60 %-nál több nem lehet.
(2) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély havi összege nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 20 %-át.
(3) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról
történı elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról történı elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.
(4) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmezı életmódja, életvitele arra enged következtetni és
b) a jegyzı által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján
bizonyosságot nyer, hogy a kérelmezı a részére megállapított átmeneti segélyt nem a
saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre fordítaná, részére az
átmeneti segélyt természetben kell megállapítani.
(5) A (4) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzıen a következık lehetnek:
− a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra
alkalmas alapvetı élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány, és/vagy
− élelmiszercsomag
− tanszercsomag
− tüzelıutalvány
(6) Az átmeneti segély megállapítását követıen a természetbeni ellátás – jogosult számára történı – biztosításáról, az ellátás megszervezésérıl a jegyzı gondoskodik.
(7) Rendkívüli méltánylást érdemlı esetben (pl.: rendkívüli haláleset, elemi csapás, családban
bekövetkezett betegség) a szociális rászorultság vizsgálata nélkül, a körülményekhez igazodó
mértékő, azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át meg nem
haladó, átmeneti segély nyújtható.
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Temetési segély
36. §.
(1) Az Önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó
volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén eléri vagy meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.
37. §.
(1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirıl a segélyt kérı
vagy egy háztartásban élı családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejőleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi
kivonatát is.
(3) A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élık jövedelemigazolását.
38. §.
(1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek
10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 50.000 Ft.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmezı vagy családja létfenntartását akkor veszélyezteti a temetési költségek viselése, ha a kérelmezı és családja egy fıre jutó jövedelme a
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg.

IV. Természetben nyújtott szociális ellátások
39. §.
(1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkezı szerv, személy döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában
is nyújthatóak.
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(2) A pénzbeli ellátások különösen a következı természetbeni ellátási formákban is nyújthatóak:
- élelmiszer kifizetése,
- tankönyv kifizetése, tanszercsomag
- tüzelı kifizetése, biztosítása,
- közüzemi díjak átvállalása, kifizetése,
- gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
40. §.
Az Önkormányzat a következı természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg:
a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak:
− lakásfenntartási támogatás,
− átmeneti segély,
− temetési segély;
b) jellegükbıl fakadóan természetbeni ellátások:
− közgyógyellátás,
− élelmiszer, a tankönyv, a tüzelı segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése

Méltányossági közgyógyellátás
41. §.
(1) Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból megállapítható a nem kielégítı
egészségi állapotú, szociálisan rászorult személyeknek, a havi rendszerességgel fogyasztott és
igénybe vett gyógyszerek támogatásához.
(2)2 Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorult az
a személy, akinek családjában az egy fıre esı jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén 200%-át és a rendszeres gyógyító
ellátás havi költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.

Vegyes rendelkezések
42. §.
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a végrehajtására
kiadott kormányrendeletek és más felsıbb szintő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Vasmegyer Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2004.(IV.14.) számú rendelete.

2

Módosította az 5/2007.(VI.15.) számú rendelet
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(3) Ez a rendelet 2006. július 26-án lép hatályba. Az e rendeletben foglaltakat a folyamatban
lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: 2006. július 26.

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı
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