Tiszagyenda Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2014. (I.13.) számú önkormányzati
rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról

I.

Fejezet

Bevezető rendelkezések
Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
II. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Tiszagyenda településen állandó lakóhellyel rendelkező és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre.
2.§
E rendelet alkalmazásakor a jövedelemre, vagyonra, családra, közeli hozzátartozóra,
egyedülélőre, háztartásra, szociális szolgáltatóra, szociális intézményre, rendszeres
pénzellátásra, keresőtevékenységre, aktív korúra, egyedülállóra, fenntartóra vonatkozóan
az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
3.§
A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.
III. Fejezet
Részletes rendelkezések
1. Eljárási szabályok
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4. §
A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására az Szt. rendelkezéseit az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet:
 kérelemre, illetve
 hivatalból.
(2) A kérelmet
a.) a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások tekintetében a Tiszaroffi Közös
Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségénél (a továbbiakban: hivatal),
b.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a Kunhegyesi Mikrotérségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egységénél (a továbbiakban:
szakmai egység) kell előterjeszteni.
(3) a.) A kérelmet írásban kell benyújtani, a kért támogatási formának megfelelő
nyomtatványon, a szükséges mellékletekkel ellátva. A nyomtatványok a hivatalban
vagy a szakmai egységnél szerezhetők be.
b.) Az a) pont szerinti szükséges – az igényelt ellátási formához kapcsolódó –
mellékletek különösen:
 rendszeres jövedelmekről szóló igazolás,
 munkanélküliségről szóló igazolás, vagy büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozat rendszeres jövedelem hiányáról,
 keresőképtelenséget alátámasztó igazolás,
 temetési költségekről kiállított számla,
 gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolás,
 terhesgondozásról szóló igazolás,
 elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatás.
(4) 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 időszakra vonatkozóan az
Szt. 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
6. §
(1) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos
hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester a szociális ellátás tárgyában –
átruházott hatáskörében – hozott döntéséről határozatot hoz.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez
fellebbezés nyújtható be.
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7. §
A pénzbeli ellátások kifizetése a – 6. § (1) bekezdése alapján hozott – határozat alapján a
Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata, amely további feladatként:
a.) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet;
b.) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.
8. §
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése ügyében a polgármester dönt, az Szt. 17. §
(5) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével.

2. Pénzbeli ellátások
Aktív korúak ellátása
9.§
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az egészségkárosodott személy
kivételével –a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles
együttműködni:
a. az önkormányzattal,
b. a Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálattal.
(2) Az (1) bekezdés b.) pontjában előírt együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy:
a. az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,
b. a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre
kijelölt szervvel
c. teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
(3) A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet:
a. Az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b. Az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre
történő felkészülést segítő programban való részvételre,
c. a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben
történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzésére.
10.§
(1) Aktív korúak ellátására jogosult személy a támogatás jogosultságának feltételeként
köteles közvetlen lakókörnyezetének rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
(2) A lakókörnyezet rendezett, ha
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a) a lakóingatlanon lévő épület kívül belül karbantartott,
b) a kert és az udvar megfelelően megművelt vagy legalább gyommentesített,
c) az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási hulladék, szemét,
tüzelési melléktermék, fémhulladék,
d) vezetékes vízvezeték hiánya esetén az ingatlanon megfelelően megépített, zárt külső
illemhely használata biztosított,
e) az ingatlanokat elválasztó kerítés karbantartott.
(3) A 10.§ (1) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a kérelem benyújtója, vagy az
ellátás jogosultja köteles az Szt. 33.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettsége
teljesítésére.
(4) Amennyiben helyszíni szemle során megállapítást nyer, hogy a 10.§ (1) és (2)
bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a jegyző megfelelő, de legalább
5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat – az elvégzendő feladatok
konkrét megjelölésével – felszólítja.
(5) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki a 10.§ (1) és (2)
bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget.
Lakásfenntartási támogatás
11.§
(1) A lakásfenntartási támogatásra jogosult személy a támogatás jogosultságának
feltételeként köteles közvetlen lakókörnyezetének rendben tartásáról folyamatosan
gondoskodni.
(2) A lakókörnyezet rendezett, ha
a) a lakóingatlanon lévő épület kívül belül karbantartott,
b) a kert és az udvar megfelelően megművelt vagy legalább gyommentesített,
c) az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási hulladék, szemét, tüzelési
melléktermék, fémhulladék,
d) vezetékes vízvezeték hiánya esetén az ingatlanon megfelelően megépített, zárt külső
illemhely használata biztosított,
e) az ingatlanokat elválasztó kerítés karbantartott.
(3) A 10.§ (1) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a kérelem benyújtója, vagy az
ellátás jogosultja köteles az Szt. 33.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettsége
teljesítésére.
(4) Amennyiben helyszíni szemle során megállapítást nyer, hogy a 10.§ (1) és (2)
bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a jegyző megfelelő, de legalább
5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat – az elvégzendő feladatok
konkrét megjelölésével – felszólítja.
(5) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát annak a
személynek, aki a 11.§ (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás
ellenére nem tesz eleget.
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Önkormányzati segély
12.§
(1) A polgármester átruházott hatáskörben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.
(2) a) Az önkormányzati segély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen, az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a hivatalban, a hozzá
tartozó, mellékletekkel együtt.
b) Az önkormányzati segély kérelemre vagy hivatalból is megállapítható.
(3) Elsősorban azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt
anyagi segítségre szorulnak.
(4) Önkormányzati segélyre az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre
számított családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi minimumnyugdíj összegének
130%-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg.
(5) Az önkormányzati segély adható alkalmanként, vagy havi rendszerességgel,
legfeljebb három hónapra.
(6) Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal részesülhet
önkormányzati segélyben.
(7) Az eseti önkormányzati segély minimális összege 3.000.-, egy személy részére egy
naptári éven belül legfeljebb 20.000.- Ft adható.
13.§
(1) Önkormányzati segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartására köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
a. Temetési költséghez kapcsolódó önkormányzati segély csak annak a
személynek állapítható meg akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát, egyedül élő esetén nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének négyszeresét, és
b. az elhunyt, akinek eltemettetéséről gondoskodott, a haláleset időpontjában
tiszagyendai állandó lakos volt.
(2) Nem állapítható temetési célra szolgáló önkormányzati segély annak
a) aki a (2) bekezdés b.) pontjában foglalt feltételeknek nem felel meg,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16.§-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
(3) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő harminc napon belül lehet
benyújtani.
(4) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a kérelmező jövedelemnyilatkozatát,
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b) a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja
nevére kiállított eredeti számlákat,
c. az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.
(5) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költség 150.000.- Ft
(6) A temetési célra szóló önkormányzati segély összege 25.000.- Ft
Köztemetés
14.§
(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személy részére a köztemetés költségeinek
visszafizetésére tizenkét havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat.
(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetési határozat jogerőre
emelkedését követő hónap 15. napja.
Közgyógyellátás
15.§
(1) A polgármester átruházott hatáskörben kérelemre méltányosságból közgyógyellátásra
való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a
családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő esetén 225 %-át és havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25 %-át,
(2) A méltányossági alapon történő közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást,
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásokról szóló a kormányrendelet szerint kiállított
háziorvosi igazolást.
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

16.§
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes
gondoskodást nyújtó, következő alap- és szakellátási formákat:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás,
e) demens ellátás.

6

Étkeztetés
17.§
(1) Annak a szociálisan rászorult személynek, aki kora, egészségi állapota,
fogyatékossága, szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem tudja önmaga
számára az étkezést biztosítani, az önkormányzat a szakmai egység útján biztosítja az
étkeztetést.
(2) Az étkeztetésre irányuló kérelmet a szakmai egység vezetőjénél kell benyújtani, aki a
jelen rendeletben szabályozottak szerint dönt a kérelemről.
18.§
Szociálisan rászorult személy a kérelmező:
(1) életkora alapján, ha a 60. életévét betöltötte.
(2) egészségi állapota alapján, ha
a) akut egészségromlás következtében ételei elkészítésében állandó segítségre
szorul,
b) 50%-ot meghaladó egészségkárosodott, valamint a 2007. december előtt
az OOSZI szakvélemény szerint legalább 67%-os mértékben csökkent
munkaképességű személy, aki keresőtevékenységet nem folytat,
c) ágyhoz kötött és ez az állapota előreláthatóan 3 hónapot meghaladó,
d) krónikus betegségben szenved vagy tartós gyógykezelés alatt áll, ha
háziorvosa egyéb alapszolgáltatás mellett javasolja részére az étkeztetés
biztosítását,
(3) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége alapján, ha
a. fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesül,
b. pszichiátriai beteg, aki
ba) gondnokság alatt áll,
bb) korábban szakosított intézményi elhelyezett volt,
bc) aki tartós, legalább 3 hónapot meghaladó gyógykezelés alatt áll és
ételei elkészítéséhez állandó segítségre szorul,
(4) szenvedélybetegség alapján, ha
a) pszichiáter
szakorvos
szakvéleményével
igazolt
szenvedélybetegségben szenved,
b) hajléktalan.
19.§
(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni a képviselő-testület által elfogadott határozat
alapján, a gesztor önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint.
Házi segítségnyújtás
20.§

(1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során a Szt. 63.§-a és az 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet 25.§-ában foglaltak az irányadók.
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(2) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról
a) az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
b) a
pszichiátriai
betegekről,
fogyatékos
személyekről,
valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként
önmaguk ellátására képesek,
c) az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát
igénylik,
d) a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe
történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük
fenntartásához.
(3) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a. az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b. az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
(4) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a személyes gondoskodás
igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködőkre, szakértői szervezetekre
vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007.(XII.15.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
(5) A házi segítségnyújtás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátott
megállapodást köt.
(6) A házi segítségnyújtás térítésmentes.
(7) Az önkormányzat e feladatát a szakmai egység keretében látja el.
Családsegítés
21.§
(1) A családsegítés során a Szt. 64. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint
kell eljárni.
(2) Az önkormányzat e feladatát a szakmai egység útján látja el.
Idősek nappali ellátása
22.§
(1) Az idősek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
(2) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.
(3) Az idősek nappali ellátása térítésmentes.
(4) Az önkormányzat e feladatát a szakmai egység útján látja el.
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IV. Fejezet
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszagyenda Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelete és az azt módosító13/2009.
(IX.10.), 4/2010. (III.11.), 12/2010. (IX.23.), 6/2011. (VI.21.), 10/2011.(IX.27.),
11/2011. (XI.15.) 7/2012. (II.15.) számú önkormányzati rendeletek.

Tiszagyenda, 2014. január 9.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2014. január 14. napján.

Balogh Henrietta
aljegyző
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