Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi
szabályairól
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjába, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b)
pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2)
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115.§ (3) bekezdésében,
132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 20./C§ (9) bekezdésében, a 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben,
a 131.§ (1) bekezdésében, a 151.§ (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.Fejezet
Általános rendelkezések
1.Eljárási és értelmező rendelkezések
1.§ E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza a
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzbeli és
természetben biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, a jogosultság feltételeit,
igénybevételének módját, kifizetésének, folyósításának valamint ellenőrzésének szabályait.
2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Szentkirályszabadja Község közigazgatási területén
életvitelszerűen élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott
természetes személyekre.
3.§ (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek szerint szociális rászorultság
esetén biztosítja:
a) rendszeres települési támogatás keretében
aa)
a lakásfenntartási támogatásként megállapított települési támogatást
ab)
a rendszeres gyógyszertámogatásként megállapított települési támogatást
ac)
a gyermekintézményi térítési díj megfizetéséhez megállapított települési támogatás
b) rendkívüli települési támogatás keretében
ba)
a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetre megállapított rendkívüli
települési támogatást
bb)
az eseti gyógyszertámogatásként megállapított rendkívüli települési támogatást
bc)
az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
megállapított rendkívüli települési támogatást
c)
kamatmentes szociális kölcsönt
d)
a köztemetést
(2) Szociális alapszolgáltatás keretében gondoskodik az
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) családsegítés,
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ad) nappali ellátás – idősek klubja feladatokról
(3) Gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról
4.§ (1) Az ellátás iránti kérelmet a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál
lehet benyújtani. A kérelem postai küldeményként a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
címére is feladható.
(2) A rendeletben meghatározott ellátásokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál
rendelkezésre álló formanyomtatványokon is lehet kérelmezni.
5.§ (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátásokat – ha jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – a kérelmező által a kérelemben megjelölt bankszámlára kell elutalni vagy a
lakcímére kell postán keresztül kézbesíteni. A kérelem vagy határozat alapján a támogatás
utalása a megjelölt szolgáltató bankszámlájára is utalható. A települési támogatást hajléktalan
személy esetében „postán maradó jelzéssel vagy a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató
Központ telephelyére, Szentkirályszabadja, Jókai utca 1. címre kell utalni.
(2) Házipénztárból csak a jogerősen megállapított települési támogatást lehet kifizetni, rendkívüli
élethelyzetre tekintettel, sürgős intézkedést igénylő esetben.
6.§ (1) A települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények (jövedelmi-vagyoni viszonyai, családi állapota, lakóhelye) megváltozását 15
napon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. E kötelezettségről a
megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat.
(2) Az e rendeletben foglalt feltételek hiányában, vagy megsértésével nyújtott ellátást meg kell
szüntetni, ha a kérelmező az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, vagy a rendeletben
foglalt ellátások igénybevételére irányuló kérelme során jövedelmi vagy vagyoni viszonyairól
valótlan adatot közöl, az ellátást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőnek minősül.
Az ellátást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás
visszafizetésére, illetve a természetben nyújtott ellátásnak megfelelő pénzegyenérték
megfizetésére.
(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő határozat jogerőre emelkedését
követő 30 napon belül benyújtott kérelemre méltányosságból a képviselő-testület, a polgármester
hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozóan engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a kötelezett
aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át nem éri el, vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át nem éri el vagy
b) csökkentést, ha kötelezett
ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át nem éri el, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át nem éri el.
c) elengedést, ha a kötelezett
ca) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem éri el, vagy
cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem éri el.
(4)
A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60%-át. A fennmaradó
részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem haladhatja meg a hat
hónapot.
7.§ (1) E rendeletben foglalt ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint – az ellátási formától függően – a
családjában vagy háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól.
a) A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból – származó jövedelmekről,
valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerződés alapján járó tartásdíjról,

2

életjáradékról, a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott rendszeres
pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény által
szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónapban folyósított nettó összegről a kifizető igazolását vagy a folyósítási
szelvényt, kivéve ha az ellátás a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt.
b) A nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, őstermelői tevékenységből
– amennyiben adóbevallásra kötelezett – származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző évben szerzett jövedelemről és a jövedelmet csökkentő
elismert költségekről és a befizetési kötelezettségekről az adóhatóság által kiállított
igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, őstermelői tevékenység a kérelem benyújtását
megelőzően megszűnt
c) A nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részéről az
ösztöndíjról, felsőoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az
intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az
adóhatóság igazolását,
d) A fizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a
jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását,
e) A kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó
jövedelem megszűnéséről az okiratot,
f) Vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnéséről az illetékes hatóság
határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékből való
törlésről.
(2) A nyilatkozatban szereplő jövedelemből csak a gyermektartásdíj címén levont vagy
kifizetett összeg vehető figyelembe csökkentő tényezőként.
(3)
A munkabér helyett a táppénzes ellátást akkor lehet figyelembe venni, ha a
keresőképtelenség előreláthatóan a 30 napot meghaladja. Ha a keresőképtelenség a 30 napot
nem haladja meg, a táppénzes állományba kerülést megelőző hónapra járó munkabért kell
figyelembe venni.
(4)
Amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét saját
nyilatkozattal vagy alkalmi munkavállalói könyvvel kell igazolni a kérelem benyújtását megelőző
három hónapra vonatkozóan.
(5)
Az (4) bekezdésben foglalt esetben szükséges továbbá az illetékes állami foglalkoztatási
szerv igazolását csatolni arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak
nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel.
8.§ (1) A jövedelemmel nem rendelkező, 18. életévét betöltött, nem tanköteles, nappali tagozaton
tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről csatolni kell illetékes állami
foglalkoztatási szerv igazolását, hogy az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak
nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel.
(2) Családi pótlékra nem jogosult, 18. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató felnőtt részéről igazolás szükséges a tanulói, illetve a hallgatói
jogviszonyról.
(3) Csatolni kell a gyermek elhelyezésére, illetve a gyámrendelés, családba fogadás tárgyában
hozott határozatot, a gyermektartásdíjról szóló jogerős ítéletet, egyezséget jóváhagyó bírói
végzést. Ezek hiányában a tartásdíjat fizető fél írásbeli nyilatkozatát az általa fizetett tartásdíj
összegéről.
9.§ (1) Nem lehet megállapítani az e rendeletben meghatározott támogatásokat – kivéve az
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési
támogatást és a rendszeres gyógyszertámogatásként megállapított települési támogatást –
amennyiben a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jogszabályban
meghatározott mértéknél nagyobb vagyonnal rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál a jogszabályban meghatározott vagyonon a rendkívüli
gyermekvédelmi ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben meghatározott vagyont, a szociális ellátások tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyont kell érteni.
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10.§ (1) A települési támogatások esetében a kérelmező lakásán környezettanulmányt kell
készíteni, ha az érdemi döntés meghozatalához a kérelemben benyújtott nyilatkozatokban és
igazolásokban szereplő adatok valódisága vagy a jogosultság feltételeinek meglétének igazolása
megkérdőjelezhető.
(2) A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
családgondozója által készített környezettanulmány is felhasználható az eljárás során.
2.Hatásköri rendelkezések
11.§ (1) Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete alapján átruházott hatáskörben a
polgármester dönt:
a)
a rendszeres illetve a rendkívüli települési támogatás megállapításáról
b)
a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésről
(2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseivel szemben a Képviselő-testülethez
lehet jogorvoslattal fordulni.
II.Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
3. Rendszeres települési támogatások
12. § (1)
Az önkormányzat lakásfenntartási támogatásként megállapított települési
támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez (villanyáram, vízfogyasztás,
gázfogyasztás, tüzelőanyag költsége)
(2)
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3)
Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A lakásfenntartási támogatás havi
összege, ha az egy főre jutó havi jövedelem
a)
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, 5.000,- Ft,
b)
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, 4.000,- Ft,
c)
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, 2.500,- Ft.
(4)
A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik, ha:
a)
a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik,
b)
a jogosult meghal.
(5)
A változás, illetve a haláleset hónapjára járó lakásfenntartási támogatást az önkormányzat
még teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítása megszüntetésre kerül.
(6)
A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7)
A lakásfenntartási támogatási kérelem benyújtója, vagy az arra jogosult személy köteles a
lakókörnyezete rendezettségének a biztosítására.
(8)
A lakókörnyezet akkor rendezett, ha
a)
az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarát, kertet, valamint az ingatlan előtti járdát, a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, de legfeljebb az ingatlan 5 méteres körzetén
belüli területet, (járda hiányában legfeljebb az ingatlannal határos 5 méteres körzeten belüli
területet) tisztán, gyommentesen, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét, és lom eltávolítására;
b)
az általa életvitelszerűen lakott ingatlan állagát jövedelmi helyzetéhez mérten
folyamatosan karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról és az esetleges balesetveszély
elhárításáról;
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c)
az általa életvitelszerűen lakott ingatlannal határos járda, (járda hiányában legfeljebb az
ingatlannal határos 5 méteres körzeten belüli területet) tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről
megfelelően gondoskodik.
(9)
A lakókörnyezet rendezettségének teljesítése környezettanulmány keretében ellenőrzésre
kerül.
(10) Amennyiben a lakókörnyezet a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel
meg, és a kérelmező, vagy jogosult a feltételeknek a felszólításban megjelölt időpontig sem tesz
eleget, úgy a kérelem elutasításra, vagy a megállapított támogatás megszüntetésre kerül.
(11) A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatást egy évre kell
megállapítani, a jogosultság kezdete az elbírálást követő hónap első napja.
(12) Aki jelen rendelet hatálybalépését megelőzően a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint lakásfenntartási támogatásban
részesült, csak annak a jogosultsági idejének lejártát követően igényelhet e rendelet alapján
lakásfenntartási támogatásként megállapított települési támogatást.
13.§ (1) Az önkormányzat rendszeres gyógyszertámogatásként megállapított települési
támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító ellátásnak a háziorvos vagy szakorvos által elismert térítési díja meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át és a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
álló esetén a 250%-át.
(2) A kérelemhez csatolni szükséges a háziorvos által havi rendszerességgel szedett vényköteles
gyógyszerekről szóló igazolást, valamint az egyhavi költségéről szóló gyógyszertári
költségigazolást vagy számlát.
(3) A támogatás összege legalább 4000,-Ft/hó, legfeljebb 10.000,-Ft/hó.
(4) Nem jogosult támogatásra az, aki jogosult alanyi vagy normatív közgyógyellátásra a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján.
(5) A támogatást 1 évre kell megállapítani, a jogosultság kezdete az elbírálást követő hónap első
napja.
14.§ (1)
Gyermekintézményi térítési díj megfizetéséhez települési támogatást lehet
megállapítani annak a családi pótlékra jogosult gyermeknek, aki nem áll átmeneti vagy tartós
nevelésben, és akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át.
(2)
Amennyiben a kérelmező a gyermeket egyedülálló szülőként neveli, a családban az egy
főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át.
(3)
Különös méltánylást érdemlő esetben a gyermekintézményi térítési díj átvállalása címén a
települési támogatást az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár figyelmen kívül
hagyásával is meg lehet állapítani, ha a támogatás hiányában a gyermeknek a
gyermekintézményben való ellátása, tanulmányainak folytatása veszélyeztetve lenne.
(4)
A gyermekintézményi térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás szempontjából
gyermekintézménynek minősül a bölcsőde, az óvoda, az általános iskola, a szakiskola, a
szakmunkásképző, a középiskola és ezek kollégiumai, valamint a fogyatékkal élők speciális
képzését szolgáló nevelési oktatási intézmények.
(5)
A gyermekintézményi térítési díj átvállalása címén megállapított települési támogatás
összege 4.000,-Ft/hó.
(6) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a gyermekintézménynek utalja.
(7) A támogatást úgy kell megállapítani, hogy a jogosultság kezdete az elbírálást követő hónap
első napja, a jogosultság vége pedig a tanév, nevelési év utolsó napja legyen.
(8)
A gyermekintézményi térítési díj támogatás megszüntetéséről kell rendelkezni:
a)
ha a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül
b)
ha a törvényes képviselő szentkirályszabadjai bejelentett lakcíme megszűnik
c)
ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre válik jogosulttá.
(9)
A támogatásban részesített köteles bejelenteni, ha a támogatás nyújtását követően a
jogosult gyermek tanulói jogviszonya megszűnik vagy intézményt vált.
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4. Rendkívüli települési támogatások
15.§ (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy egyéb okból tartósan, vagy
átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd és helyzetén más módon nem lehet segíteni.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmezőnek olyan
többletkiadása keletkezik, mely létfenntartását veszélyezteti, különösen :
a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, illetve
egyszeri nagyobb kiadásra kényszerülnek
b) elemi kár, vagy baleset, haláleset következett be, vagy bűntény áldozata lett
c) legfeljebb három havi közüzemi díjhátralék van és önerőből kiegyenlíteni nem tudja
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához
e) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához
f) a gyermek családba való visszakerüléséhez
g) a gyermek hátrányos helyzete miatt felmerülő szükséghelyzethez
(3) Tartós vagy átmeneti létfenntartási gondnak kell tekinteni azt a helyzetet, ha a család a
bevételeire, valamint fizetési kötelezettségeire tekintettel nem tudja fedezni azokat a
szükségleteit, amelyek a társadalom tagjai részéről elfogadottak, és amely szükségleteik
kielégítésének elmaradása rövid vagy hosszabb távon fizikai vagy mentális károsodáshoz, a
hátrányos helyzet újratermelődéséhez, társadalmi kirekesztődéshez, hajléktalansághoz vezethet.
Létfenntartási gondnak tekintendő különösen a megfelelő élelmezés hiánya, a lakhatás
elvesztésének veszélye, közüzemi szolgáltatás megszüntetésének veszélye, a megfelelő
ruházkodás hiánya, ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer,
tankönyv, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására.
(4) Nem lehet létfenntartási gondnak tekinteni azt a helyzetet, ha a kérelmező az állampolgári
jogon ingyenesen, vagy számára megfizethető térítés mellett igénybe vehető szolgáltatás helyett
magasabb színvonalú szolgáltatást kíván igénybe venni, és ehhez támogatást igényel.
(5) Rendkívüli települési támogatást annak kell megállapítani, akinek a családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a) egyedül álló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át
b) 2-4 személy esetén a 160 %-át
c) 5-6 személy esetén 140 %-át
d) 6-nál több személy esetén a 130%-át
(6) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege személyenként legalább 1.000,- Ft,
de nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél.
16.§ (1) A rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb 4
alkalommal lehet megállapítani.
(2) Rendkívüli települési támogatást csak akkor lehet megállapítani, ha az előző támogatás
megállapítása óta 90 nap eltelt, kivéve, ha a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel
járna.
(3) A (2) bekezdést a gyermekintézményi térítési díj átvállalása címén megállapított rendszeres
települési támogatás és az eseti gyógyszertámogatásként megállapított rendkívüli települési
támogatás igénylésére benyújtott kérelem esetén nem lehet alkalmazni.
17.§ (1) A rendkívüli települési támogatást készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában
(közüzemi díj tartozás közvetlen átutalása a szolgáltató szervezet felé, térítési díj átvállalása,
utalvány) lehet megállapítani.
(2) Ha az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a kérelmező a támogatást
nem a kérelemben meghatározott célra használná fel, kötelezni kell, hogy a támogatás
felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül minden külön felszólítás nélkül
névre szóló számlákkal számoljon el, vagy a támogatás összegét a családgondozó részére kell
folyósítani. A családgondozó a támogatás felhasználásáról minden esetben számlákkal köteles
elszámolni. Az elszámolási kötelezettségről a határozatban rendelkezni kell.
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(3) Amennyiben a támogatott az általa kézhez vett támogatással kapcsolatos elszámolási
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől
számított 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban nem részesülhet. Az elszámolási
kötelezettségről rendelkező határozatban az elszámolás elmaradása esetére kilátásba kell
helyezni a jogkövetkezményekre
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat minden külön felszólítás nélkül alkalmazni kell.
(5) A támogatott 15 napos határidő elmulasztása esetén, - amennyiben ez neki fel nem róhatóigazolást nyújthat be.
(6) A (3) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni, ha a települési támogatás elmaradása a
kérelmező életét veszélyeztetné, vagy életét aránytalanul megnehezítené.
18.§ (1) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás (a törvény szerint ez az egy
kötelező)–az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként biztosított
támogatás kivételével – ha
a) a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkező aktív korú tagja nem működik együtt a
munkaügyi szakigazgatási szervvel
(2) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában:
a) egyféle rendszeres ellátásban részesül, akkor a 14.§-ban meghatározott
támogatást évente legfeljebb 3 alkalommal lehet megállapítani,
b) kétféle rendszeres ellátásban részesül, akkor a 14.§-ban meghatározott
támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani,
c) háromféle rendszeres ellátásban részesül, akkor a 14.§-ban meghatározott
támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal lehet megállapítani.
(3) Az (2) bekezdés alkalmazásában rendszeres ellátásnak minősül:
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) lakásfenntartási támogatásként megállapított települési támogatást
c) a rendszeres gyógyszertámogatásként megállapított települési támogatást
d) a gyermekintézményi térítési díj támogatásként megállapított települési
támogatás.
(4) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, a jövedelmi helyzettől függetlenül évente egy
alkalommal legfeljebb 50.000,-Ft összegű települési támogatást lehet megállapítani, ha a
kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll
elő.
19.§ (1) Eseti gyógyszertámogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás címén
negyedévenként támogatást lehet megállapítani annak a személynek:
a) aki nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal és
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át és
c) igazolt gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át
meghaladja
(2) A kérelemhez e rendelet 7.§ (1)-(5) bekezdéseiben foglaltakon túl csatolni kell a háziorvos
vagy szakorvos által kiadott gyógyszerekről vagy gyógyászati segédeszközökről szóló orvosi
vényt, igazolást a gyógyszertári költségigazolással vagy számlával együtt.
(3) Az eseti gyógyszertámogatásként megállapított települési támogatás összege minimum
1.000,-Ft, maximum 15.000,-Ft.
20.§ (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
rendkívüli települési támogatás (továbbiakban: temetési támogatás) kell megállapítani annak a
személynek, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem
volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A temetési támogatás összegének maximum 25.000,-Ft állapítható meg.
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(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő
(4) A kérelemhez csatolni kell a család jövedelemigazolásán kívül
a) a halotti anyakönyvi kivonatot,
b) a temetés költségeiről a támogatást kérő vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére
kiállított számlák eredeti példányát.
5.Szociális kölcsön
21.§ Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes szociális
kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 160%-át eléri és
b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére
c) A kölcsön benyújtásának idejekor rendelkezik legalább 3 havi munkaviszonnyal
22.§ Nem részesíthető szociális kölcsönben, az a feltételeknek egyébként megfelelő személy, aki
a korábban igénybe vett szociális kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza.
23.§ (1) A szociális kölcsönt, ha annak összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem haladja meg hat hónap, ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét nem haladja meg kilenc hónap, ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszorosa tizenkét hónap alatt kell visszafizetni, az előre meghatározott
részletekben havonta.
(2) A szociális kölcsön kérelemhez csatolni kell a kérelmező munkaviszonyáról szóló hiteles
igazolást.
(2) Az első részletet a szociális kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.
(3) A szociális kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját,
összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás
módját.
6.Köztemetés
24.§ (1)Az eltemettetésre köteles személy különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása
esetén részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségének megtérítése alól.
(2)
A köztemetés költségének megtérítése csökkenthető, ha a kötelezett
a)
egyedül élő vagy egyedül álló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át nem éri el, vagy
b)
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem éri el.
(3)
A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át. A
fennmaradó részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem haladhatja
meg a 12 hónapot.
(4)
A köztemetés költségének megtérítése alól mentesíthető az a kötelezett, aki
a)
egyedül élő, vagy egyedül álló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem éri el, vagy
b)
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem éri el,
c)
az elhunyt személy gyermeke, akinek eltartásáról az elhunyt bizonyíthatóan nem
gondoskodott és hagyaték alá vonható vagyona nincs.
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III.Fejezet
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
25.§ (1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi
egyszeri meleg étkezést biztosít a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda konyhájáról vagy
közétkeztetést végző vállalkozással kötött szerződés alapján az arra rászorulóknak.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról –
részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, melyet a háziorvos által kiállított igazolással
igazol.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban
részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
melyet háziorvosa vagy szakorvosa által kiállított igazolással igazol.
26.§ (1) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve a település szinten bejelentett személy.
(2) Rendszeres térítésmentes étkezés biztosítható annak a hajléktalannak, egyedül élő
igénylőnek, aki semmiféle bevételi forrással nem rendelkezik.
(3) Térítésmentes étkeztetésben részesíthető határozott ideig az a rászoruló igénylő, aki
önhibáján kívül átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe került és megélhetése időszakos
biztosítására nincs más lehetőség.
27.§ (1) Az Idősek Klubja nappali ellátást - intézményfenntartó társulási megállapodás alapján - a
Balatonalmádi Alapszolgáltatási Központ látja el. Az ellátás igénybevételére,megszüntetésére,
szüneteltetésére, térítési díjára, a külön eljárás nélkül biztosítandó ellátások eseteire, a kötendő
megállapodással kapcsolatos teendőkre vonatkozó szabályokat a társulási megállapodásban
meghatározott Önkormányzat által alkotott rendelet szabályozza.
(2) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.
28.§ (1) A házi segítségnyújtást, a családsegítés szolgáltatást, a gyermekjóléti szolgáltatást a
Képviselő-testület intézményfenntartó társulás létrehozásával, a társulási megállapodás alapján a
Balatonalmádi Alapszolgáltatási Központon keresztül látja el.
(2)
A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
29.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület állapítja meg. Az intézményi térítési díjat a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
b)
Az e rendeletben szabályozott szociális étkeztetés térítési díjait a képviselő-testület a 2.
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
c)
A képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás
személyi térítési díjának vonatkozásában 100%-os kedvezményt biztosít az érintettek részére. A
személyi térítési díj összege a szolgáltatáshoz kapcsolódóan 0,-Ft.
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d)
A képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó nappali szociális ellátás
(idősek klubja) személyi térítési díjának vonatkozásában 100%-os kedvezményt biztosít az
érintettek részére. A személyi térítési díj összege a szolgáltatáshoz kapcsolódóan 0,-Ft.
30.§. (1) Szentkirályszabadja Község Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet
létre, amelynek tagjai az önkormányzat polgármestere, az óvoda vezetője, az általános iskola
tagintézmény-vezetője, háziorvosi alapellátást végző háziorvos, Családsegítő Szolgálat
családgondozója és a jegyző.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülést tart.
IV.Fejezet
Záró rendelkezések
31.§ (1) Ez a rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet (1) bekezdés szerinti hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet valamint a módosításáról szóló 3/2014.(III.28.)
önkormányzati rendelet.
32.§ E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gyarmati Katalin
polgármester

Szántód László
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015.II.27.

Szántód László
jegyző

10

1. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1.

Térítési díjak
E

A

B

C

D

Étkezők

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

177
229
229

57

2. Óvoda
3. Menza*
4. Napközi**

57
57

57

F

Napi nettó Normára
norma
jutó Áfa
291
229
343

79
62
93

G
Nettó
rezsiköltség
-

H

I
Fizetendő
Rezsire
térítési díj
jutó Áfa
kerekítve
370
290
435

A nettó rezsiköltség a nettó napi norma 78%-ában került meghatározásra.
*Nem saját fenntartásban álló intézmény felé teljesített szolgáltatás esetén az igénybe vevő
intézmény által fizetendő bruttó szolgáltatási díj: 515,- Ft/nap
**Nem saját fenntartásban álló intézmény felé teljesített szolgáltatás esetén az igénybe vevő
intézmény által fizetendő bruttó szolgáltatási díj: 775,- Ft/nap

2.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetés fizetendő térítési díja
Jövedelmi kategória:

Fizetendő térítési díj

A mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-áig
A mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-200 %áig
A mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 200 %-a felett

Intézményi térítési díj 0%-a

2012. évben
összegszerűen
0,- Ft

Intézményi térítési díj 65%-a
345,- Ft
Intézményi térítési díj 100%-a
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530,- Ft

