Szajla Község Önkormányzata képviselı-testületének
3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és alapszolgáltatásokról1
Szajla Község Önkormányzata képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1)
bekezdésében, 45. §-ában, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3)
bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a 32.§ tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. § E rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élı természetes
személyek közül csak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott személyre terjed ki.
II. A szociális ellátások általános szabályai
2. § A települési önkormányzat képviselı-testülete hatáskörébe tartozó ellátások
tekintetében a kérelem benyújtására, az ellátás megállapítására, kifizetésére,
folyósítására és ellenırzésére, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a végrehajtására
kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek az irányadók az e rendeletben
foglalt eltérésekkel.
3.§. (1) Ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény vagy e rendelet
másként nem rendelkezik, szociális rászorultnak kell tekinteni:
a) a jövedelemmel nem rendelkezı személyt,
b) a jövedelemmel rendelkezı személyt, ha az egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem éri el
ba) egyedül élınél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
bb) nem egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
amennyiben vagyona nincs.
(2) A jövedelemmel nem rendelkezı személy anyagi ellátatlanságának okát az eljárás során
tisztázni kell. Ennek érdekében be kell szerezni a munkaképtelenséget, valamint a munkaügyi
központtal munkahelyteremtés érdekében történı rendszeres együttmőködést bizonyító
okiratokat.
(3) Ha a rászorultság megítéléséhez szükséges, vizsgálni kell a kérelmezı tartásra köteles
hozzátartozóinak vagyoni, jövedelmi viszonyait.
4. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban
nyújtható be szóban vagy írásban. A rendszeresített formanyomtatványok az igazgatási
elıadótól szerezhetık be.
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(2) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok:
a) munkáltatói igazolás,
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátásról kiállított hatósági bizonyítvány,
c)a nyugdíjfolyósításról szóló szelvény a nyugdíjas igazolvánnyal együtt
d) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámlakivonat,
e) munkaügyi központ által folyósított ellátást megállapító határozat,
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt
idıszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata,
g) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmezı
büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó
jövedelemrıl.
(3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történı utalással, postai kiutalással vagy a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre.
(4) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul
igénybevett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben
történı megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki.
(5) A kérelmek döntés elıkészítése során az igazgatási elıadó a szociális helyzetre
vonatkozóan szükség esetén környezettanulmányt készít.
(6) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmezı körülményeirıl hivatalos
tudomás van, illetve, ha más ügyben vizsgálta a körülményeket a polgármesteri hivatal és
feltételezhetı, hogy azokban változás azóta nem következett be.
(7) Sürgıs szükség esetén – ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás bizonyítási eljárás nélkül folyósítható a bizonylatok utólagos csatolására való
felhívás mellett.
(8) Jövedelemszámításra irányadó idıszak, ha jogszabály másként nem rendelkezik
a) havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı
hónap,
b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı 1 év .
5. § Nem kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti döntést hozni a karácsonyi támogatás és az eseti kórházi kezeléshez kapcsolódó
támogatás megadásáról.
III. Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres szociális segély
6.§ (1) 2A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 37.§ (1) bekezdés a) – c)
pontjában foglaltakon túl, az aktív korúak ellátására jogosultak közül rendszeres szociális
segélyt állapít meg a jegyzı annak a személynek aki
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a) az alábbi családi körülményekre való hivatkozással
aa) a Ptk. 685.§ b) pontja szerinti közeli hozzátartozó átmeneti, legfeljebb egy éves
idıtartamú ápolása, amennyiben azonos településen élnek és az ápolás okán ápolási
díjban senki nem részesül
ab) három vagy több kiskorú gyermeket nevelı egyik szülı
ac) 10 éven aluli gyermekét egyedül nevelı szülı
ad) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı egyik szülı
b) az alábbi egészségügyi körülményeire hivatkozással
ba) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (továbbiakban: ORSZI)
vizsgálata alapján az egészségkárosodás mértéke nem éri el az 50 %-ot, de meghaladja
a 25 %-os mértéket,
bb) várandós nı
bc) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatásra tartósan alkalmatlan
minısítést kapott személy
c) az alábbi mentális állapotra való hivatkozással
ca) az ORSZI által nem vizsgált pszichés beteg, ami a munkavégzést akadályozza
cb) szenvedélybeteg és ez a munkavégzést akadályozza
kérelmet nyújt be vagy a megállapításra hivatalból eljárást indítottak.
(2) A hivatalból történı eljárás megindítását kezdeményezheti:
a) közfoglalkoztatás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója,
b) családgondozó,
c) szociális ügyintézı
(3) Az eljárás megindítását írásban kell kezdeményezni a Bükkszenterzsébet-Szajla
Körjegyzıség Szajlai Irodájában.
(4) Az elbíráláshoz benyújtandó dokumentumok:
a) az (1) bekezdés aa) alpontja szerinti kérelemhez a háziorvos igazolása arról, hogy az
ápolás szükséges, a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolása, az ápolt és ápoló személy
lakóhelyének igazolása
b) az (1) bekezdés ab) alpontja esetében a gyermekek születési anyakönyvi kivonata,
c) az (1) bekezdés ac) alpontja esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata és az
egyedülállóságot igazoló okirat vagy nyilatkozat
d) az (1) bekezdés ad) alpontja esetében a gyermekek születési anyakönyvi kivonata és a
tartós betegséget, súlyos fogyatékosságot igazoló szakorvosi vélemény.
e) az (1) bekezdés ba) alpontja szerinti kérelemhez az ORSZI szakvéleményét,
f) a z (1) bekezdés bb) alpontjához a terhes-gondozást végzı szakorvos, a bc) alpont
esetében a foglalkozás egészségügyi szolgáltató, a ca) alpont esetében a pszichiáter
3

szakorvos javaslata, amely tartalmazza a munkavégzés alóli mentesítési indok
megnevezését és várható idıtartamát.
(5) A hivatalból induló eljárás esetén az ügyfél a szükséges dokumentumok becsatolására
kötelezhetı, ha a részére felajánlott közfoglalkoztatást az (1) bekezdésben felsorolt valamely
indokra hivatkozással nem fogadta el.
7.§ 3(1) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészségkárosodottnak nem minısülı személyek
részére rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korú ellátásra jogosult
személy vállalja az együttmőködést az „Aranykapu”Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
3250. Pétervására, Szent Márton út. 14. szám alatti kijelölt szervvel.
(2) Az együttmőködésre kijelölt szerv
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásra való jogosultságot megállapító
határozatban a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt terhelı kötelezettség
teljesítésére elıírt határidı betartását, és annak megszegése esetén vizsgálja meg a
mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs
határozat alapján - a szervnél történı megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvény 37/A. § (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítı
program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási
szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést
segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítı programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy bevonásával - módosítja a programot. Az éves értékelést megküldi az
önkormányzat részére is.
(3) A rendszeres szociális segélyre jogosultságot megállapító jogerıs határozat egy példányát
meg kell küldeni az együttmőködésre kijelölt (1) bekezdésben megnevezett szerv részére.
(4) A program tartalmáról, a foglalkozások helyérıl, idejérıl az együttmőködésre kijelölt
szerv írásban, legalább 5 nappal korábban értesíti a részvételre kötelezettet.
(5) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 37/A.§ (2) bekezdés szerinti
programok tartalmát az együttmőködésre kijelölt szerv állítja össze és a programok
végrehajtásához a megfelelı szakembereket biztosítja.
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(6) Az együttmőködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel
történı kapcsolattartásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló külön jogszabályban a családsegítésre
meghatározott esetnaplót vezet.
(7) A jegyzı az együttmőködésre kijelölt szervet tájékoztatja
a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérıl,
b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszőnésérıl
(8) A Jegyzı a (7) bekezdés szerinti tájékoztatást a jogerıs határozat megküldésével teljesíti.
Az együttmőködésre kijelölt szerv a tájékoztatás alapján a beilleszkedést segítı programot
lezárja, az együttmőködési kötelezettség megszőnését nyilvántartásába bejegyzi.
8.§. (1) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres
szociális segélyre jogosult személynek aki a rendszeres szociális segély folyósításának
idıtartama alatt az együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló együttmőködési kötelezettségét
neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
(2) Az együttmőködésre kijelölt szerv haladéktalanul írásban értesítést küld a jegyzı részére
amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy együttmőködési kötelezettségét neki
felróhatóan megszegi. Az értesítés tartalmazza az együttmőködési kötelezettséget megszegı
személy azonosító adatait, az elmulasztott kötelezettség megnevezését, a kötelezettség szegés
idıpontját és okát.
(3) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül:
a) az együttmőködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg a jogosultságot megállapító határozat
jogerıre emelkedését követı 15 napon belül,
b) a beilleszkedést segítı programról szóló megállapodás aláírását megtagadja,
c) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat
ca) az egyéni képességfejlesztı vagy életmódot formáló foglalkozáson,
tanácsadáson illetve munkavégzésre történı felkészítési programban nem vesz részt,
cb) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben nem
vesz részt, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés
megszerzésében,
cc) a kapcsolattartásra megjelölt idıpontban nem jelenik meg az együttmőködésre
kijelölt szervnél.
(4) A (1) bekezdés alkalmazásakor a távolmaradás önhibáján kívüli távollétnek (nem
felróhatónak) minısül a Munka Törvénykönyv 107. §-ában szabályozott esetekben, amikor a
munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás4
9. §5 (1) Aktív korú ellátásra való jogosultság a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról
szóló törvényben meghatározott jogosultsági feltételek esetén akkor állapítható meg, ha a
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja gondoskodik
4
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a) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház, udvar, kerítéssel kívül határos terület, járda
tisztántartásáról, rendezettségérıl,
ha van zöldterület annak kaszálásáról, a kert gyommentesítésérıl,
a járda és a kerítésen kívül határos területrıl a szemét összeszedésérıl, hó eltakarításáról,
síkosság mentesítésérıl,
az őrgödrös illemhely rendszeres fertıtlenítésérıl.
(2) A lakókörnyezet rendezettségét ellenırzı helyszíni szemlérıl a rendelet 1. melléklete
szerinti környezettanulmány készül.
(3) Ha az aktív korú ellátást kérelmezı vagy jogosult a lakókörnyezetének helyszíni
szemléjéhez nem járul hozzá, vagy azt megakadályozza részére aktív korúak ellátására való
jogosultság nem állapítható meg.
(4)6 A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 33.§ (7) bekezdése alapján e
szakaszban meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell a rendszeres szociális segélyre
való jogosultság megállapítására is.
Helyi lakásfenntartási támogatás7
10.§ 8Hatályon kívül helyezve

Méltányossági ápolási díj
11.§9 Méltányossági ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki a 18. életévét
betöltött tartósan beteg, de nem súlyos fogyatékos személy gondozását végzi,
amennyiben családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum összegét
nem haladja meg.
(2) A méltányossági ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg 80 %-a.”
12.§. (1) Az ápolást végzı személy ápolási kötelezettségének teljesítését az ápolt tartózkodási
helyén ellenırizni kell bejelentésre, illetve legalább félévente egy alkalommal.
(2) Az Szt. 25. § (4) bekezdésében elıírt felülvizsgálat elvégzésében és az (1) bekezdésben
meghatározott ellenırzésben az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ házi
segítségnyújtást végzı gondozói (továbbiakban: szolgáltató) az ápolók tevékenységének
megítélésében közremőködik.
(3) A szolgáltató az ellenırzést a Polgármesteri Hivatal felkérésére végzi. Az ellenırzés
eredményét jegyzıkönyvben rögzíti, és a felkéréstıl számított 15 napon belül megküldi a
hivatal részére.
(4) 10Az ápolást végzı személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti ha
a) az ápolt személy és környezete higiéniailag elhanyagolt, vagy
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b) nem személyesen gondoskodik az ápolt ellátásáról, vagy
c) távolléte meghaladja az évi 15 napot, vagy
d) a távolléte nem haladja meg az évi 15 napot, de távolléte idejére az ápolásról más módon
nem gondoskodik, vagy
d) az ápolt személy élelmezése nem megfelelıen biztosított, vagy
e) a háziorvos jelzi, hogy az ápolt személy nem jelenik meg a szükséges vizsgálatokon és az
ápoló a háziorvos vagy kezelıorvos utasításait nem tartja be.
(5) Hatályon kívül helyezve11
13.§ (1) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végzı vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott,
e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 42.§ (1) bekezdésében
megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(2)12 A képviselı-testület a tárgyévben a méltányossági ápolási díj megállapítására a tárgyévi
költségvetési rendeletében erre az önként vállalt feladatra elkülönített és elfogadott kiadási
elıirányzat összegéig vállal kötelezettséget.
Átmeneti segély
14. §.(1) a) Átmeneti segélyt állapít meg a képviselı-testület azon személyeknek, családoknak
akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek, feltéve, hogy a család egy fıre jutó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélı
esetén 250 %-át.
b) Méltányosságból jövedelemtıl függetlenül átmeneti segélyben részesíthetı az a személy
akinek családjában a rendkívüli helyzet aránytalanul megterheli a család jövedelmét.
Aránytalan az a teher, ami a családi jövedelem legalább 30 %-át eléri.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minısül különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

11
12

tartós (egy hónapot meghaladó) betegség, táppénzes állomány
elemi kár, baleset bekövetkezése
egyedülálló, pénzbeli ellátatlansága idején
gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelés, ha nem rendelkezik
közgyógyellátási igazolvánnyal a kérelmezı
ellátatlan munkanélküliség állapota
családi okok miatti kényszerő helyzetbe kerülés
egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése
legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék van és önerıbıl kiegyenlíteni
nem tudja,
nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának
elhúzódása miatt késik.

Hatályon kívül helyezte a 18/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet.
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(3) Átmeneti segélyben egy háztartásból egyidıben csak egy személy részesülhet
(4) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
(5) Az átmeneti segély természetben nyújtott ellátásként is megállapítható, valamint
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(5) A segély célzott felhasználásához szükség esetén a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat segítségét kell igényelni , amelyrıl a döntéskor rendelkezik a testület.
(6) A segély közüzemi tartozás kiegyenlítésének céljából megállapított összegét a közüzem
részére átutalással kell teljesíteni.
15. § A Képviselı-testület indokolt esetben hivatalból is megállapíthat átmeneti segélyt. A
segély megállapítását javasolhatja a körzeti védını, közoktatási intézmény vezetıje, a jegyzı
és a települési képviselı.
16. § (1) Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül a karácsonyi
ünnepek elıtt az idıs lakosok és más rászoruló részére támogatást biztosíthat. A karácsonyi
támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) Képviselı-testület a támogatás összegérıl, a támogatással érintettek körérıl normatív
határozatban dönt. A támogatás fedezetét a költségvetési rendeletben állapítja meg.
17. § (1) Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül a kórházi
kezelésben részesülı lakosok részére a kórházi ellátás idıtartamának
figyelembevételével eseti pénzbeli támogatást biztosíthat.
(2) Képviselı-testület a támogatásról mérlegelési jogkörében eljárva, egyedi határozatban
dönt.
18.§ (1) Közvetlen életveszély vagy krízis helyzetben a polgármester maximum 50.000,- Ft
összeghatárig azonnali segélyt állapíthat meg. A döntésrıl a következı testületi ülésen
tájékoztatja a képviselı-testületet.
(2) Sürgıs szükség esetén - ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján kifizethetı. Ilyen esetben a
hivatal a határozathozatalt követıen l5 napon belül helyszíni ellenırzéssel gyızıdik meg a
nyilatkozat valódiságáról.
19.§.Alkalmanként átmeneti segély nyújtható különösen az alábbi esetekben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sorkatonai szolgálatra bevonuló családos fiatalnak, ha nincs munkáltatója,
felsıoktatási, középiskolás, általános iskolai és óvodai beiskolázás elısegítéséhez,
pályakezdı, elhelyezkedni nem tudó fiatalnak,
tartós betegség, kórházi kezelés miatti jövedelem kiesés miatt
munkanélküli személynek, aki nem rendelkezik jövedelemmel,
ellátással nem rendelkezı, egyedülélı, idıs személynek,
8

g) aki önmaga illetve családja létfenntartásáról, önhibáján kívül egyéb okból nem tud
gondoskodni,
h) gyógyszertámogatásként
i) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi
szolgáltatás díjaként
20.§. (1) 13Hatályon kívül helyezve
(2) A havi rendszerességgel adott átmeneti segély összege nem haladhatja meg a 3.000 Ft-ot.
A rendszeres átmeneti segélyt legalább 6 hónapra és legfeljebb egy évre lehet megállapítani.
(3) 14Hatályon kívül helyezve
Szociális kamatmentes kölcsön

21.§. (1) A képviselı-testület kamatmentes szociális kölcsönt állapíthat meg kérelmére annak
a szociálisan rászoruló rászoruló személynek aki:
a) rendelkezik olyan jövedelem forrással ami biztosítékot jelent a kölcsön
visszafizetésére
b) kimerítette átmeneti segély támogatási alkalmainak számát és
megfelel a 4.§. (1) és (2) bekezdésében és a 19.§-ban meghatározott feltételeknek.
(2) A visszafizetést garantáló jövedelemforrásnak kell tekinteni a munkabért, rendszeres
családi támogatást, GYED-et, GYES-t, tartásdíjat, nyugellátást, nyugdíjszerő rendszeres
szociális ellátást, az árvaellátást.
(3) A kamatmentes kölcsönt legfeljebb 30.000,- Forint összegben lehet megállapítani.
(4) A kölcsönt legfeljebb hat havi futamidıre lehet megállapítani.
(5) 15Nem részesíthetı kamatmentes kölcsönben az a személy
 akinek van olyan vagyona amelybıl az átmeneti válsághelyzete megoldható
 aki nem fizette meg korábban igénybe vett kölcsönét
 aki nem megélhetési gondok enyhítésére akarja igénybe venni.

(6) A kölcsön visszafizetésére vonatkozó futamidıt a képviselı-testület egyedi elbírálás
alapján, kivételesen méltányolt ok miatt egyszer meghosszabbíthatja.
(7) Kamatmentes kölcsön nyújtható különösen az alábbi esetekben:
a) nyugdíjba vonulást követı idıszakra, az ellátás folyósításáig,
b) munkaviszony megszőnése esetén a felmondási idıre esı összeg, illetve a végkielégítés
kézhezvételének napjáig.
c) családi pótlék, árvaellátás folyósításáig,
13

Hatályon kívül helyezte a 18/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
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d) közmőbekötés esetén az önerıs befizetésre.
(8) A kamatmentes kölcsön összegét, visszafizetés idıpontját, a támogatott anyagi és szociális
helyzetéhez mérten kell megállapítani.
(9) A Megállapodást a kedvezményezettel a polgármester köti meg. A megállapodás
tartalmazza a kölcsön felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a
késedelmes visszafizetés következményeit és a behajtás módját.
(11) Amennyiben az élethelyzet romlása következtében a kölcsön visszafizetésére az adós
önhibáján kívül nem képes, úgy annak hátralékos része vissza nem térítendı átmeneti segéllyé
változtatható át.
(12) A kölcsönben részesülı átmeneti segélyben nem részesülhet, ha a kamatmentes kölcsön
visszafizetési kötelezettségének rendszeresen és folyamatosan nem tesz eleget.
Temetési segély
22. §. (1) Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül normatív temetési segélyt
állapít meg a temetési költségek enyhítésére annak a szajlai állandó bejelentett lakcímmel
rendelkezı személynek, aki az elhunyt személy eltemettetésérıl gondoskodott.
(2) A normatív temetési segély összege 20.000 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a temetési segély összege legalább a helyben
szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-a;
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 200.000,-Ft-ban határozza meg a
testület.
23.§ (1) A temetési segély összegén felül a temetési költség viselésére – kérelemre –
kamatmentes kölcsönt állapíthat meg a Képviselı-testület a 3.§. (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek megfelelı személy részére.
(2) A temetési segélyt és a kamatmentes kölcsönt a temetés napját követı 30 napon belül lehet
igényelni a polgármesteri hivatalban.
(3)16 Nem adható szociális rászorultsági alapon kamatmentes kölcsön annak
a) akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem megfelel a 3.§-ban leírt feltételeknek, de
nagy értékő elidegeníthetı ingatlan vagy ingó vagyonnal rendelkezik
b) az elhunyt hozzátartozó biztosítása fedezi a temetés költségeit
c) az elhunyt személy örököse az eltemettetı és utána olyan vagyont örököl, amelybıl
megtérül a temetés költsége.
d) akinek van vele azonos rokonsági fokozatban álló hozzátartozója, aki képes az elhalt
eltemetésérıl gondoskodni.
16
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(4) A temetkezési célú kamatmentes kölcsön legmagasabb összege nem haladhatja meg a
50.000 Ft-ot.
(5) A kérelemhez csatolni kell a család jövedelem igazolását – kivéve az (1) bekezdés szerinti
segély esetén– a halotti anyakönyvi kivonatot, az eltemettetı nevére szóló temetési számlákat.

Köztemetés
24.§ A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek
megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha
a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a köztemetés
költségeit nem fedezi, és
b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy és a vele együtt
élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
Méltányossági közgyógyellátás
25.§ (1)17 Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy akinek a családjában az
egy fıre esı havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
egyedül élı esetén annak 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás
egészségbiztosító szerv által elismert költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át eléri.
(2) Annak a kérelmezınek akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás egészségbiztosító szerv
által elismert költségének mértéke legalább 1.000 Ft, de nem éri el a (1) bekezdésben
meghatározott mértéket egyszeri 6.000 Ft összegő átmeneti segélyt kell folyósítani.
IV. Természetben nyújtott ellátások
26.§ (1) Az átmeneti segély megállapítására jogosult a segélyt természetben nyújtott ellátás
formájában is megállapíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a segély célhoz jutása így biztosított.
(2)18 Természetben nyújtott ellátás különösen
a) élelmiszer,
b) tüzelı,
c) közüzemi díj kifizetése,
d) tankönyv kifizetése, füzetcsomag
e) gyógyszer kiváltása
f) gyógyászati segédeszköz beszerzése,
g) alapvetı ruházat beszerzése, tisztasági csomag

Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodás támogatása
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27.§ (1) A természetben nyújtott támogatást a képviselı-testület állapítja meg.
(2) Nyújtható támogatási módok:
- önkormányzati tulajdonban lévı földhasználati lehetıség
- munkaeszközök, vetımag biztosítása
(3) A támogatott köteles a földterületet megmővelni, a napi háztartási költségeket csökkenteni
a saját maga által megtermelt növények felhasználásával, vagy annak értékesítésébıl szerzett
jövedelemmel a havi bevételeit növelve megélhetését javítani.
(4) Meg kell szüntetni a támogatást, ha a támogatott nem tesz eleget földmővelési
tevékenységének.
(5) A kötelezettség megszegésének következményeként a támogatott a tárgyévben további
átmeneti segélyben nem részesíthetı. A mővelésre kapott munkaeszközöket köteles
visszaadni az önkormányzatnak.
(6) A földterületet további használatra a támogatott nem adhatja át.
Eljárási rendelkezés
28.§
(1) A támogatás iránti kérelmet a polgármesteri hivatalban lehet benyújtani. A kérelemnek
tartalmaznia kell a család által saját szükségleteinek ellátásra igényelt földterület nagyságát.
(2) A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani a tárgyévet követı év március 1-ig
benyújtott kérelemmel.
V. Szociális szolgáltatások
29. § (1) Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít azon személynek, aki
a) a 62. életévét betöltötte, vagy
b) rokkantsági nyugdíjas, vagy
c) baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy
d) hajléktalan, vagy
e)akinek ellátásáról közeli tartásra köteles hozzátartozója vagy vele közös háztartásban élı
családtagja nem gondoskodik,vagy
e) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy
szenvedélybetegsége miatt a napi legalább egyszeri meleg étkezést
önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem tudja biztosítani és ezt háziorvos vagy szakorvos által kiállított
igazolással bizonyítja.
(2) A szociális étkeztetés egyéb fızıhely keretében, lakásra elvitellel vagy kiszállítással
történik.
(3) A szociális, munkahelyi és vendég étkeztetést az önkormányzat szakfeladaton a Mákvirág

Napköziotthonos Óvoda Konyhájáról biztosítja.
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(4) Az étel kiszállítását az önkormányzat összevont munkakörben alkalmazott személy
és/vagy közcélú, közhasznú foglalkoztatott személy bevonásával biztosítja.
(5) A szociális étkeztetésben részesülı személyek ellátási jogosultságának
felülvizsgálatára az intézményi térítési díj változásakor, de legalább évente
egyszer kerül sor. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az
igénybevevı a szociális étkeztetésre nem jogosult, az ellátás megszüntetésére
a felülvizsgálat lezárultát követı 15. napon kerül sor.
30. § A családsegítı feladatok és a házi segítségnyújtási feladatok ellátásáról a Pétervásárai
Kistérség Többcélú Társulása gondoskodik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszőnése
31.§. 19Hatályon kívül helyezve
Eljárási rendelkezés
32.§ (1) A szociális étkeztetésre való jogosultságról és annak évi egyszeri felülvizsgálatáról a
polgármester határozatban dönt.
(2) A jogosulttal a szakmai jogszabályokban elıírt értesítés és megállapodás elkészítése a
Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha vezetıje hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések
33. § (1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszíti a helyi szociális pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 7/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet, és a módosítására
kiadott 7/2009.(IV.09.) önkormányzati rendelet.

Szajla, 2011. február 2.

Vincze Imréné sk.
polgármester

Vígh Lászlóné sk.
jegyzı

Záradék: A rendeletet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a
alapján hirdetıtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2011. február 11-én.
Vígh Lászlóné sk.
jegyzı
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