Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.22)
önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g, pontjában biztosított
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a, pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.Fejezet
ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Rendelet célja
1.§ E rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) végrehajtása érdekében a helyi sajátosságokra figyelemmel
szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, az ellátásokra
való jogosultság feltételeit, szervezeti kereteit, a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve
benyújtásának részletes szabályait, továbbá folyósításának és ellenőrzésének rendszerét.

2. A szociális ellátások formái
2. § Szarvaskő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi szociális
ellátásokat nyújtja:
(1) Pénzbeli ellátások
a, eseti jellegű rendkívüli települési támogatás
b, időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás,
c, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás,
d, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatása,
e, temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás,
f, gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása
(2) Természetbeni ellátások
a, köztemetés
Alapszolgáltatások:
a, házi segítségnyújtás
b, család és gyermekjóléti szolgálat

3. Hatásköri rendelkezések
3.§ (1)A Képviselőtestület dönt
a, az eseti jellegű rendkívüli települési támogatás,
b, időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás
c, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás,
d, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását
végző személy települési támogatásának megállapításáról
e, idősek támogatásáról
f, másodfokon a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatai ellen
benyújtott fellebbezésekről
g, gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása
(2) A polgármester dönt
a, temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás
b, a köztemetés megállapításáról

4. Eljárási rendelkezések
5.§(1) A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a rendelet alábbi mellékletei szerinti
nyomtatványokon a szükséges mellékletek csatolásával az Egerbaktai Közös Önkormányzati
Hivatal Szarvaskői Kirendeltségénél lehet benyújtani:

1. számú melléklet Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
2. számú melléklet
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti
kérelem
3. számú melléklet A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását,
gondozását végző személy települési támogatása iránti kérelem
4. számú melléklet
A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás
iránti kérelem
(2) A jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításra az Szt. 10.§ (2) – (6) bekezdéseinek
előírásait kell alkalmazni.
(3) A támogatások folyósításáról a jegyző gondoskodik.
(4) Általános szabály szerint a rendszeres pénzellátások kifizetése a jogosult folyószámlájára
utalással, az eseti pénzbeli támogatások kifizetése elsősorban folyószámlára utalással,
másodsorban polgármesteri döntés alapján készpénzben a házi pénztárból történik.

(5) A havi rendszeres pénzbeli támogatásokat minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni a
jogosult számára.
(6) A jegyző az e rendeletben szabályozott ellátásokra való jogosultság megállapításáról, az
ellátás fenntartásáról és megszüntetéséről elektronikus nyilvántartást vezet.
(7) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki
álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely
keresés céljából nem működik együtt a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Munkaügyi
Központjával.

I.

Fejezet

EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. Pénzbeli szociális ellátások

5.1Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás
5.§ (1) Alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft összegű eseti jellegű rendkívüli települési
támogatásban kell részesíteni azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került személyt, aki az Szt. 45.§ (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt egyszeri
anyagi segítségre szorul, amennyiben vagyonnal nem rendelkezik, és családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át, egyedülálló személy esetén 300 %-át.
(2) A támogatási igény a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be az
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskői kirendeltségen.

5.2 Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás
6.§ (1) Az Szt. 45.§ (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére havi rendszerességgel, legfeljebb egy
év időtartamra időszakos jellegű rendkívüli települési támogatást kell megállapítani,
amennyiben vagyonnal nem rendelkezik, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén
150 %-át
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb 5.000 Ft/hó.
(3) Időszakos jellegű rendkívüli támogatásban részesülő személy e rendelet 5.§-ában
meghatározott ellátást nem kaphatja.
(3) A támogatási igény a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be az
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskői kirendeltségén.
5.3 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás

7.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaikhoz nyújtott hozzájárulás. A támogatás szempontjából a lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásnak minősül a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díja, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztő részlete és a tüzelőanyag költsége.
(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást kell megállapítani az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén:
a, a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló személy esetén
300 %-át,
b, az (1) bekezdésben felsorolt költségek valamelyikét a közműszolgáltató által a nevére
kiállított számlával igazolható módon a kérelmező viseli,
c, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
d, a háztartásban együtt élők egyikének sincs az Önkormányzattal szemben lejárt
esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, illetve az
Önkormányzattal szemben fennálló egyéb tartozása.
(3) A támogatás további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse:
a) az általa lakott ingatlan udvarán rendelkezzen egy db rendeltetésszerűen használt
szeméttároló edénnyel, továbbá gondoskodjon
b) a lakáshoz tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ott található
szemét és lom eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert és udvar tisztántartásáról, gaz-, valamint rágcsálómentesítéséről, az allergén növények irtásáról;
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztán tartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről,
e) az ingatlanon található ház külső karbantartásáról, a szükséges állagmegóvási
munkálatok elvégzéséről,

f) a házban található helyiségek, az udvaron található illemhely tisztán, emberi
tartózkodásra alkalmas állapotban tartásáról.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a határozat meghozatala előtt az
ügyintézési határidő betartásával, illetve a megállapítást követően negyedévenként a
Polgármester vagy a szociális ügyintéző helyszíni szemle lefolytatása során ellenőrzi.

(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező, illetve az ellátásra
jogosult a (3) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, a jegyző az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével legalább ötnapos határidő kitűzésével felszólítja a
szükséges munkálatok elvégzésére.
(6) Amennyiben a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget a
lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó előírásoknak, úgy a kérelmet el kell
utasítani, illetve az ellátást a hónap utolsó napjával meg kell szüntetni.
(7) Amennyiben a kérelmet a (6) bekezdés szerinti okból el kell utasítani, vagy a megállapított
lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés
jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egyik tagja sem nyújthat be
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelmet.
(8) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) Az (8) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(10) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összegét az alábbi táblázat
alapján kell megállapítani:
egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum %-ában
0 – 50 %
51-100 %
101-150 %
151-300 %

a támogatás havi összege
6.000 Ft
4.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft

(11) Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak, a támogatást a rendelet 2. sz melléklete
szerinti kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani 1 év időtartamra.

5.4 A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását
végző személy települési támogatása
8§. (1) Települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a l8. évét
betöltött, önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha a
kérelmező rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg
(2) A támogatás határozott időre szól, legfeljebb egy évre, azonban három hónapnál rövidebb
nem lehet.
(3) Az ápolásra szoruló személy egészségi állapotának igazolása háziorvosi igazolással
történhet.
(3) A támogatás összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
80 %-ával egyezik meg.

(4) A támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendelet 3. számú melléklete
szerinti kérelem benyújtását követő naptól kell megállapítani.
(5) A jogosultság fennállását évente egyszer, a jogosultságot megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő egy év elteltét követő egy hónapon belül felül kell vizsgálni.
(6) Nem jogosult az ápoló a támogatásra az Szt. 42.§ (1) bekezdésében a) és c) pontjai által
meghatározott esetekben.
(7) Meg kell szüntetni a támogatást az Szt. 42.§ (2) bekezdésében felsorolt esetekben.
(8) Az ápoló a beteg személy ápolása, gondozása körében köteles:
a, az ápolt személyt a tartózkodási helyén naponta ellátni, gondozni,
b, gondoskodni az egészségügyi ellátások igénybevételéről (a beteget egészségügyi
intézménybe kísérni, szállítani, orvost kihívni, gyógyszert kiváltani, az
alapvető,
otthoni ápolási feladatokat elvégezni)
(9) gondoskodni az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról,
(10) a lakást és az ápolt ruházatát rendben tartani,
(11) gondoskodni az ápolt személy oktatási, nevelési, szociális intézménybe,
rehabilitációs foglalkoztatásra történő eljutásáról,
(12) lehetővé tenni az ápolás körülményeinek ellenőrzését a jegyző, illetve családgondozó
számára
(13) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a
kötelezettségét mely időponttól nem teljesítette.
(14) Amennyiben az ápoló az ápolási díjra nem jogosult
a, az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt az ennek tényét megállapító
jegyzőkönyvben rögzített időponttól,
b, egyéb ok miatt (az ápoló vagy az ápolt személy kérésére) az ok bekövetkezése
hónapjának utolsó napjával kell az ápolási díj folyósítását megszüntetni.
c, Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontja
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.
5.5 Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás
9.§ (1) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult az a
Szarvaskői lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Szarvaskői lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik.
(2) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás összege 14.000,- forint

(3) A Temetési költségek mérséklésér irányuló települési támogatás kérelmet a rendelet 4.
számú mellékletén lehet benyújtani.
10.§ Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása
(1) Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatására a Képviselő-testület időszakos jellegű
rendkívüli települési támogatást állapít meg tartósan beteg személy részére, aki vagyonnal nem
rendelkezik, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülálló esetén 400 %-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás havi rendszerességgel legfeljebb egy év időtartamra
állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb havonta az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege lehet.
(4) A tartós betegséget, valamint a gyógyászati segédeszköz szükségességét orvosi igazolással
kell hitelt érdemlő módon igazolni.

6. Természetbeni ellátások
6.1 Köztemetés
11.§ A köztemetést az Önkormányzat az Szt. 48. §-a alapján biztosítja

7. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

7.1 Étkeztetés és házi segítségnyújtás
12.§ (1) Az Szt. 63.§-a szerinti házi segítségnyújtásról az Egerbaktai Községi Önkormányzat
több településre kiterjedő feladatellátási megállapodás keretében működő házi
gondozószolgálattal gondoskodik.
(2) Az étkeztetésért és a házi gondozásért fizetendő térítési díjakat a Képviselő-testület külön
rendeletben állapítja meg.

7.2 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
13.§ Az Szt. 64. §-ában szabályozott család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat az
Önkormányzat az Egerbakta Község Önkormányzatával kötött feladatellátási megállapodás
keretén belül gondoskodik.
.
II.

Fejezet
III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14.§ (1) Hatályát veszti a többször módosított 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet a szociális
ellátásokról.
(2) Ez a rendelet 2018. április 01. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2018. március 22.

Szabóné Balla Marianna
polgármester

Kihirdetve: 2018. március 22

Hortobágyi Szilveszter
jegyző

Hortobágyi Szilveszter
jegyző

