Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (XII. 31.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §ban1 kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a
szociális ellátásokról és azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja, alapelvei
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) által előírt
szabályozási kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás
hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság
feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét.
(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális
gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk,
egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására
önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása
érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a
támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk,
életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei,
továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek
együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását
kötelesek kezdeményezni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A Rendelet hatálya kiterjed az Értény község közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
e) az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is,
f) az Sztv. 3. § (3) bekezdésében meghatározottakra.
Eljárási rendelkezések
3. §
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(1) E rendeletet az Sztv-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.
27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása
iránti kérelmeket a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Értényi Kirendeltségének (a
továbbiakban: Hivatal) irodájában lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.
(3)2
(4) A bejelentett lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személynek – rászorultság esetén –
joga van az e rendeletben meghatározott ellátások igénybevételére, ha a kérelem
benyújtásakor Értény községet jelölte meg tartózkodási helyeként.
4. §
(1) A jogosultsági feltételek közül a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy
háztartásban lakó személyek adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól köteles
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem
benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Sztv. 18. § a-i)
pontjában szereplő adatokat.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő jövedelemi adatok igazolhatóak:
 a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,
 munkanélküli ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított
ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által
kiállított igazolással,
 a társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás keretében folyósított
ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás
igazoló szelvényével, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,
 vállalkozó esetében a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi
jövedelemadó alapjáról szóló Nav igazolással,
 egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatával a havi átlagos nettó jövedelméről.
(3) A jogosultsági feltételek megállapításához az (1) bekezdésben szabályozottakon túl
szükséges, egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma
szabályozásánál kerül felsorolásra.
(4) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában
fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésben foglaltak
szerinti adat esetén.
(5) A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés
lehetőségét kizárja.
5. §
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A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5. napjáig, a nem
rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.
6. §
Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő információk mellett
környezettanulmányból nyerhető megállapítások is szükségesek a döntéshozatalhoz,
környezettanulmány készítésére kérheti a Hivatal ügyintézőjét.

II. FEJEZET
A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI RENDSZERE
7. §
Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeiről
- pénzbeli ellátások
- természetben nyújtott szociális ellátások és
- szociális szolgáltatások
nyújtásával gondoskodik.
Pénzbeli ellátások
8. § 3
Települési támogatás és annak ellátási formái
(1) Települési támogatás keretében az alábbi célokra nyújtható támogatás:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
c) temetési költségek viseléséhez.
(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást kell nyújtani.
9. § 4
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz, az életvitelszerűen lakott ingatlan
vonatkozásában abban az esetben adható támogatás, ha kérelmező,
a) családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át,
b) egyedül élő5 esetén a nyugdíjminimum 250 %-t nem haladja meg, továbbá
c) lakókörnyezete rendezett.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten tartja,
b) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, s a kertet kert művelési
ágban műveli továbbá
c) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról megfelelően gondoskodik.
(3) A polgármester a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatására irányuló kérelem
benyújtását követő 15 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik
meg a lakókörnyezet rendezettségéről.
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(4) Ha a lakókörnyezet a (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a polgármester
ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendő
tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről
ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó helyszíni szemlét (környezettanulmányt) nem kell
lefolytatni, ha a kérelmező lakáskörülménye és lakókörnyezete ismert.
(6) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásoknak minősülnek a közüzemi díjak közül a gáz- és
áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díj.
(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtható támogatás összege 3000,- Ft.
(8) A támogatás megállapítható havi rendszerességgel is, évente 12 hónap időtartamra.
(9) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától jár az azt kérelmezőnek. A
lakásfenntartási támogatás időtartamára ezen támogatás nem állapítható meg.
10. §6
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás
(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás azon rászorult személy részére
akinek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához az szükséges, és
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik, továbbá
b) a havi rendszeres, háziorvos által igazolt orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerkiadásainak
költsége eléri az öregségi nyugdíjminimum 35 %-át.
(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez – az egyéb okmányokon (a 4. § (1) – (3)
bekezdésben foglaltak) kívül – csatolni kell a
a) háziorvos, egyéb szakorvos igazolását az (1) bekezdésben foglalt orvosi rendelvényhez kötött, az
igénylő személy számára felírt gyógyszerekről valamint
b) az a) pontban foglalt gyógyszerek – gyógyszertár által kiadott vásárlást igazoló blokkkal – igazolt
értékét tartalmazó dokumentumot.
(3) A támogatás mértéke a (2) bekezdés b) pontjában szereplő összeg 30 %-a, de az nem haladhatja
meg a 5000.- Ft/hónap összeget.
(4) A támogatás eseti és folyamatos jelleggel az alábbiak szerint igényelhető:
a) eseti jelleggel évente legfeljebb 4 alkalommal,
b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel évente legfeljebb 6 hónap időtartamra, amennyiben
a háziorvos, vagy egyéb szakorvos igazolást ad arról, hogy a kérelmező betegsége ezt indokolttá teszi.
(5) A (4) bekezdés b) pontja esetében a (3) bekezdésben foglalt támogatási összegét havonta számolva
kell érteni.
11. §7
Temetési költségek viseléséhez nyújtható települési támogatás
(1) A temetési költségek viseléséhez települési támogatás nyújtható annak, aki az elhunyt személy
temetéséről 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) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát,
továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, vagy annak hiteles másolatát.
(3) A megállapított segélyről szóló, vagy a kérelmet elutasító határozat számát és a segély összegét a
temetési számlára a polgármester rávezeti, majd ezt a halotti anyakönyvi kivonattal együtt a
kérelmezőnek vissza kell juttatni. (Több számla esetén a felvezetés egy számlára történik, a többi
számla számának feltüntetésével.)
(4) Az (1) bekezdés szerint nyújtott segély összege:
a) ha az egy főre számított havi családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-ánál, egyedül élő esetén 200%-ánál kevesebb, akkor 25.000 Ft
b) ha az egy főre számított havi családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-ánál, egyedül élő esetén 250%-ánál kevesebb, akkor 20.000 Ft
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c)8 ha az egy főre számított havi családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át meghaladja, akkor 15.000 Ft
d) amennyiben a temetési költség viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását
veszélyezteti, a helyben szokásos legolcsóbb temetés teljes költségét is elkérheti a temetési segély
összege.
(5) Értény községben a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000 forint.
(6) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás – a jogosult, a
szolgáltató és az önkormányzati hivatal előzetes egyeztetése után – közvetlen formában is adható, a
temetéshez szükséges kellékek megvásárlása, a temetési számla – részben vagy egészben – történő
kifizetésével.
12. § 9
Rendkívüli települési támogatás
(1) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a
válsághelyzetben lévő várandós anyának gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.
(3) A rendkívüli települési támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában (pl. szociális célra
fordítható élelmiszer, gyógyszer, ruha, közüzemi vagy sulicsekk, közüzemi díjak kifizetése, étkeztetés,
szállás stb.), amennyiben azonban a rendkívüli élethelyzet azt indokolja, pénzbeli ellátás formájában is
adható. Összege alkalmanként az 5000,- Ft-t, különös méltánylást érdemlő esetben 10.000,- Ft, de
évente a 20.000,- Ft-t nem haladhatja meg. A folyósítás módjáról és összegéről az azt megállapító
határozatban kell rendelkezni.
(4) Az (3) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegű támogatás csak kivételesen és rendkívüli
méltányosságot érdemlő esetekben (pl. elemi kár) állapítható meg.

13. § 10
A 8-12. §-ban foglalt ellátásokról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
14. §-20. §11
Természetben nyújtott szociális ellátások
21. §
(1)12
(2) A természetbeni szociális ellátás formái:
a) a gyermek intézményi étkeztetési díjának kifizetése,
b) amennyiben a gyermek sem óvodai nevelésben, sem iskolai nevelésben és oktatásban
nem részesül, akkor tartós élelmiszer biztosítása,
c) Erzsébet utalvány,
d) 13Megtermelt javak szociális kiosztása
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(3) A megállapított ellátás összegéből védelembe vett gyermekenként az ellátás összegének
20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetbeni szociális ellátás
formájában, rendkívüli élethelyzet esetén.
(4) A természetben megállapított ellátás (2) bekezdés a) pontja esetében az ellátás összegét az
étkeztetést biztosító intézmény számlájára kell az ellátásra való jogosultsági időtartam alatt
havonta, a hónap 5. napjáig átutalni. Az ellátás természetbeni jutattásra megállapított és
átutalt összegéről az intézmény 30 napon belül elszámolni köteles.
(5) A természetben megállapított ellátás (2) bekezdés b) pontja esetében az ellátásban
részesülő szükségleteit figyelembe véve a gyermekjóléti szolgálat munkatársa vásárolja
meg a szükséges élelmiszert és arról minden hónap 5. napjáig elszámolni köteles.
(6) A természetben megállapított ellátás (2) bekezdés c) pontja esetében a Hivatal
gondoskodik az Erzsébet utalványok rendelkezésre bocsátásáról.
(7)14 Az önkormányzat természetben megállapított ellátás (2) bekezdés d) pontja szerint
megtermelt termény formájában nyújtott önkormányzati támogatásban részesítheti a
településen szociálisan rászoruló személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt segítségre szorulnak.
22 §-25.§15
Szociális szolgáltatások
26. §
(1) Értény Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) 16
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt alapszolgáltatások megszervezésével
segítséget nyújt a szociálisan rászorultak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból
vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Étkeztetés
27. §
(1) Étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
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b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk,
d) pszichikai betegségük,
e) szenvedélybetegségük,
f) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(3)

Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt önmaga ellátásáról –
részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga
ellátására részben képes.
(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Sztv. alapján hajléktalannak
minősül.
(6) Amennyiben az igénylés (3)-(4) bekezdés alapján történik, úgy a kérelem mellékleteként
háziorvosi vagy szakorvosi igazolás becsatolása szükséges.
(7) Az étkeztetést az önkormányzat a fenntartásában működő konyha útján biztosítja.
Házi segítségnyújtás
28. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az önkormányzat a szolgáltatást igénybe
vevő személy saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást biztosításáról.
(2) A házi segítségnyújtás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja az önkormányzat:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése;
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködés;
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtás.
(3) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a társulási fenntartásban működő Tamási és
Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (a továbbiakban: Ellátási
Intézmény) útján biztosítja.
(4) Értény község teljes közigazgatási területe egy házi gondozási körzetbe tartozik.
(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Sztv. 68/A. § (4) bekezdése,
valamint e rendelet 27 § (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a
jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
(6) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság
végzi, mely kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
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(7) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási
szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető
tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
(8) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra
a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.
(9) A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.
Családsegítés
29. §
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) A családsegítés keretében az alábbi szolgáltatások biztosításáról gondoskodik az
önkormányzat:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
c) a családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése,
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő
családokat segítő szolgáltatások,
g) a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi
beilleszkedés elősegítése.
(3) A családsegítést az önkormányzat az Ellátási Intézmény útján biztosítja.
30. §17
A szociális szolgáltatások igénybevételére vonatkozó rendelkezések
31. §
(1) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmet étkeztetés esetében a polgármesterhez, a
családsegítés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás esetén az Ellátási Intézmény
17

Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (II.16.) Ör. Hatályos 2015.03.01.
8

vezetőjéhez kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon.
(2) Az étkeztetés iránti kérelemről a polgármester, a családsegítés, házi segítségnyújtás és a
nappali ellátás igénybevétele iránti kérelemről az Ellátási Intézmény vezetője dönt a
kérelem benyújtását követő 15 napon belül. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt,
illetve törvényes képviselőjét.
(3) Ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a (2) bekezdés szerinti döntését
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat. Étkeztetés esetén a képviselő-testület, a családsegítés, házi segítségnyújtás és a
nappali ellátás esetén a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban:
Társulási Tanács) dönt az ellátás igénybevételének kérdéséről a következő ülésén.
(4) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor (2) bekezdésben meghatározott személy az
ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt. 94/B. § (2) bekezdése szerinti
megállapodást köt, melyet 15 napon belül megküld a fenntartónak.
A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B. és 94/D. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra
is:
a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;
b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;
c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályaira;
e) az ellátás megkezdésének időpontjára;
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre;
g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott személy külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles
étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi
épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.
32. §
A képviselő-testület az alábbi önkormányzati feladat- és hatásköröket az Társulási Tanácsra
ruházza át. Ezen hatáskörök esetén a döntési jogkört a Társulási Tanács gyakorolja:
- az intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadása, módosítása;
- az intézményvezető kinevezése, felmentése, fegyelmi és kártérítési felelősségre vonása;
- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása;
- a társulás szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyása.

33. §
(1)18 A szociális szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat e rendeletben
meghatározott intézményi térítési díj és alkalmazott nyersanyagnorma alapján a
polgármester állapítja meg e rendelet 1. számú mellékletének figyelembevételével,
tekintettel a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályaira.
a) Szociális étkezők esetében alkalmazandó nyersanyagnorma:
290 Ft/ebéd
b) A szociális étkezők esetében megállapított intézményi térítési díj:
275 Ft/ebéd
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(2) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet,
c) kiskorú igénybe vevő esetén - a b) pont szerinti kivétellel - a vele közös háztartásban
élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.
(3) 19A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (2) bekezdés szerinti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak,
d)20
(4) A személyi térítési díj összege mérsékelhető, illetve elengedhető ha:
a) az igénybe vevő havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
b) a havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelmének 20%-át,
c) ha a családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg, vagy fogyatékos
hozzátartozó, haláleset), amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét
átmenetileg nem tudja megfizetni,
d) az egyedül élő21 igénybe vevő havi lakásfenntartási költségei meghaladják a havi
rendszeres jövedelme 35 %-át.
(5) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 12 hónap időtartamra adható.
(6) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást megállapítójától kell kérni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. §
(1) E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2006. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2006. (VII. 12.), a 25/2006. (X. 26.), a
2/2007. (I. 11.), a 12/2007. (VI. 29.) a 14/2007. (XI. 22.), a 3/2008. (III. 04.) az 5/2009.
(III. 27.), a 3/2010. (II. 16.), a 3/2011. (III. 04.), a 2/2012. (II. 10.), a 4/2012. (II. 28.)
önkormányzati rendeletek.
(3) E rendeletet a képviselő-testület a 2013. december 19. napján megtartott ülésén alkotta
meg.
(4) E rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
Máj Zoltán
polgármester
Záradék:
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Gulyásné Dr. Könye Katalin
jegyző

A rendelet 2013. december 31. napján

kihirdetésre került.

Értény, 2013. december 31.

Gulyásné Dr. Könye Katalin
jegyző
1. számú melléklet

Gondozott
jövedelme
28.500 Ft-ig

Étkeztetés esetén a személyi
térítési díj % (az intézményi díj
hány %-a fizetendő)
70%

28.501 Ft - 42.750 Ft

90%

42.751 Ft - 57.000 Ft

95%

57.001 Ft-tól

100%
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