SÁREGRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól

Sáregres Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselı-testülete a
szociális biztonság megteremtése és megelızése érdekében - az önhibájukon kívül - szociális
segítségre szoruló polgárokért érzett felelısségtıl indíttatva - a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: ”Sztv.”) 32.
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megırzése
érdekében biztosított egyes szociális ellátások rendszerét, igénybevételük feltételeit és módját.

A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sáregres község közigazgatási területén élı, az Sztv. 3. §
(1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.
(2) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
által fenntartott, "Háló" Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létrehozásáról és fenntartásáról szóló társulási megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) szerinti intézmény útján biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások
igénybevétele esetén.
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselıtestület: a temetési segélyre, átmeneti segélyre, helyi lakásfenntartási támogatásra,
ápolási díjra vonatkozó ügyekben a polgármesterre ruházza át.
(2) Az e rendelet 20. §-ában szabályozott, személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátások biztosítása a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott,
"Háló" Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján történik.
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II. Fejezet
Eljárási rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintı jog és
kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenırzésére a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL tv. (a továbbiakban:
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az Sztv.-ben meghatározott eltérésekkel.
5. § A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények,
körülmények - pld. anyagi, jövedelmi helyzetének - megváltozásáról köteles - a
változást követı 15 napon belül – Mezıszilas – Sáregres Községek Körjegyzıségének
Sáregresi Kirendeltségénél (a továbbiakban: “Hivatal”) bejelenteni.
6. § (1) A szociális ellátások iránti - a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete szerinti,
az igényelt ellátás típusának megfelelı - kérelmet, valamint vagyonnyilatkozatot, és
egyéb iratot, a jövedelem-igazolással együtt – a Hivatalnál kell benyújtani, de az
ellátások hivatalból is megállapíthatóak.
Az e rendelet 20. §-ában meghatározott szociális alapszolgáltatás iránti kérelmet a
"Háló" Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjéhez lehet szóban
vagy írásban elıterjeszteni, a jogszabály által elıírt formanyomtatványon.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezınek igazolnia kell:
a.) a kérelmezı által igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó
adatokat, nyilatkozatokat,
b.) az Szt. 18. § a.) - k.) pontjában szereplı adatait, továbbá
c.) a jövedelmet igazoló dokumentumokat.
(3) Halaszthatatlan, rendkívüli körülmény bekövetkezése, fennállása esetén a kérelmezı
az igazolásokat utólag is benyújthatja.
(4) A jogosultság megállapításakor a jövedelemvizsgálat során az Sztv. 10. § (2) – (5)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A Hivatal, illetve a 20. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások tekintetében
a kijelölt szerv a beadott kérelmeket győjti, döntésre elıkészíti, mely során az
igazolások, a nyilatkozatok szabályszerőségét ellenırzi.
7. § (1) A szociális ellátások biztosítását megelızıen a kérelmezı vagyoni, szociális és
lakáskörülményeirıl - szükség esetén - a Hivatal, illetve a 20. §-ban meghatározott
szociális alapszolgáltatások tekintetében a "Háló" Dél-Mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat környezettanulmányt készít.
(2) Nem kell környezettanulmányt felvenni, ha a kérelmezı életkörülményei a Hivatal,
illetve a 20. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások tekintetében a "Háló" DélMezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény elıtt ismertek.
(3) Amennyiben a kérelmezı a 6. §-ban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget a
megadott határidıre, a szükséges környezettanulmány felvételét nem teszi lehetıvé,
kérelmét el kell utasítani.
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8.§

(1) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerısen
megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes, kivétel azon ellátások
esetében, ahol törvény vagy Kormányrendelet e rendelettıl eltérıen mást ír elı.
(2) A megállapított pénzbeli ellátások 8 napon belül kerülnek kifizetésre, míg a
rendszeres szociális támogatásokat - havonta utólag - minden hónap 5. napjáig kell
kifizetni a jogosult részére, melyrıl a jegyzı gondoskodik.
(3) A Képviselı-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés
lehetıségét kizárja.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
9. § A jogosulatlanul igénybe vett, e rendeletben meghatározott szociális ellátás
megszüntetése és visszafizetése tekintetében az Sztv. 17. §-ban meghatározott
rendelkezések az irányadóak azzal, hogy a Képviselı-testület – méltányosságból – csak
annak az összegnek a megtérítését engedheti el, illetıleg csökkentheti, amelyet saját
pénzalapja terhére fedezett. E méltányosság csak akkor gyakorolható, ha a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné a teljes mértékő visszafizetési kötelezettség
teljesítése.
III. Fejezet
A pénzbeli ellátások formái
10. § (1) Az e rendelet 3.§-ában arra felhatalmazott szerv szociális rászorultság esetén - a
szociális alapellátás keretében - a jogosult számára jövedelme kiegészítésére, pótlására
az alábbi szociális ellátásokat nyújthatja:
a.) lakásfenntartási támogatás,
b.) ápolási díj,
c.) átmeneti segély,
d.) temetési segély.
(2) A pénzbeli ellátások felhasználását a Hivatal ellenırizheti.
(3) A gyermekvédelemmel és gyermekjóléti szolgálással kapcsolatos eljárások és
rendelkezések külön rendeletben kerülnek meghatározásra.

Aktív korúak ellátása
11. § (1) A bérpótló juttatás és a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele – a Sztv.ben meghatározottakon túl -, hogy a nem foglalkoztatott személy együttmőködjön:
a.) az Önkormányzattal, továbbá
b.) az e rendelet "Háló" Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal, mint
együttmőködésre kijelölt szervvel (a továbbiakban: kijelölt szerv) és
c.) a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltségével
(a továbbiakban: Kirendeltség).
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(2) A határozat meghozatalára jogosult szerv a határozat egy példányának
megküldésével tájékoztatja a Kirendeltséget és a kijelölt szervet az aktív korúak
ellátásának megállapításáról, szüneteltetésérıl és megszüntetésérıl.
(3) Az együttmőködési kötelezettség tartalma:
a.) a nem foglalkoztatott személy köteles a határozat meghozatalára jogosult szerv
által meghatározott – az aktív korúak ellátását megállapító határozat jogerıre
emelkedését követı 15 napon belüli – idıpontban a kijelölt szervvel történı
személyes kapcsolatfelvétel céljából megjelenni,
b.) a nem foglalkoztatott személy az elsı megjelenést követı (nyilvántartásba vétel)
60 napon belül köteles a kijelölt szervvel az Sztv.-ben meghatározott
beilleszkedési programról írásbeli megállapodást kötni.
(4) Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülı együttmőködési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy
a.) a kijelölt szervnél a számára elıre meghatározott idıpontban igazolatlanul nem
jelenik meg,
b.) az Önkormányzat vagy a Kirendeltség által számára felkínált megfelelı munkát
nem fogadja el, az általuk meghatározott idıben nem jelenik meg, a munkaviszony
neki felróható okból nem jön létre,
c.) a határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem tesz eleget a 11. § (3)
bekezdésében foglaltaknak,
d.) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti,
e.) a kijelölt szerv által elıírt idıközönként nem keresi fel a kijelölt szervet,
f.) az együttmőködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy
az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás
kézhezvételétıl, illetve a munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 napon belül
nem mutatja be,
g.) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság
felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmezı az együttmőködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
az az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül és az aktív korú ellátásban
részesülı személy számára 6 hónapig a részére megállapított ellátás 75 %-a kerül
folyósításra.
(5) Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülı
a.) az Önkormányzat vagy a Kirendeltség által számára felkínált megfelelı munkát
elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott idıpontban és helyen a
munkavégzést nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli
felmondással megszünteti,
b.) a munkaviszonya a személyében rejlı ok miatt, önhibájából szőnik meg,
c.) a képzést önhibájából nem fejezi be,
d.) a 11. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint ismételten nem jelenik meg a
kijelölt szervnél az elıre meghatározott idıpontban,
az az együttmőködés súlyos megszegésének minısül, mely az ellátás megszüntetését
vonja maga után.
(6) Amennyiben a nem foglalkoztatott a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15
napon belül nem jelenik meg a kijelölt szervnél, valamint az ellátást megállapító
határozatában foglalt együttmőködési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, a
kijelölt szerv 8 napon belül írásban felszólítja a mulasztás 8 napon belül történı
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pótlására.
Aki a határidıt önhibáján kívül mulasztotta el, vagy akinek a mulasztás ténye késıbb
jutott tudomására, mulasztását a tudomására jutástól, illetve akadályoztatás esetén az
akadály megszőnésétıl számított 8 napon belül igazolhatja, s egyidejőleg pótolnia kell
az elmulasztott cselekményt is.
A kijelölt szerv legkésıbb a mulasztástól vagy az együttmőködés megszegésétıl
számított 30 napon belül jelzi a döntéshozó felé, ha a nem foglalkoztatott személy
együttmőködési kötelezettségének a felhívás ellenére sem tesz eleget.
A kijelölt szerv éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést
segítı programok végrehajtásáról.
(7) A nem foglalkoztatott személy beilleszkedését segítı programok a kijelölt szerv
szakmai programjában kerülnek meghatározásra, melyek többek között az alábbiakra
terjednek ki:
a.) a kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés
megszerzésére,
c.) a felajánlott és a számára megfelelı munkalehetıség elfogadására,
d.) a Kirendeltségnél álláskeresıként történı nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a Kirendeltséggel való együttmőködésre.
(8) A kijelölt szerv az aktív korúak ellátásának folyósítása idıtartama alatt az
együttmőködés keretében:
a.) figyelemmel kíséri az ellátás megállapításáról szóló határozatban megjelölt
határidı betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,
továbbá a nem foglalkoztatott személyt a jogerıs határozat alapján – a szervnél
történı megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
b.) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Sztv. 37/D. §-a szerinti
beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a beilleszkedést segítı
programok típusairól, az együttmőködés szabályairól,
c.) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elısegítı
programot és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt,
d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3
havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı
programban foglaltak betartását,
e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program
végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy
bevonásával – módosítja a programot.
(9) Nem állapítható meg bérpótló juttatás annak a kérelmezınek vagy aktív korúak ellátására
jogosult személynek, aki
a.) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház kerítéssel határos útingatlanig terjedı
közterületen lévı árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
b.) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház kerítéssel határos útingatlanig terjedı
közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik,
c.) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház általa megmővelt udvarának és kertjének gaz
– és gyommentesítésérıl nem gondoskodik,
d.) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház mőveletlen udvarának és kertjének rendszeres
kaszálásáról, főnyírásáról nem gondoskodik,
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az

általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerő
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tıle elvárható
mértékben nem gondoskodik.
A jegyzı a fent meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása során a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.

Lakásfenntartási támogatás
12. § (1) Az e rendelet 3. §-ában meghatározott, hatáskörrel rendelkezı szerv - a szociálisan
rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez - a helyi
lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja a település közigazgatási területén
annak a tulajdonosnak vagy bérlınek, aki
a.) tulajdonosként, vagy használóként igazoltan lakik az e rendeletben meghatározott
nagyságúként elismert lakásban és
b.) háztartásában az egy fıre számított jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum összegének 200 %-át, továbbá
c.)
a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %át eléri valamint
d.) a lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezik.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása során az elismert
lakás nagyság mértéke, továbbá az egy négyzetméterre jutó havi lakásfenntartási költség
megegyezik az Sztv. 38. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott lakásnagysággal
valamint költséggel.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét az Sztv. 38. § (6)
bekezdés b.) pontjában, valamint a (7) bekezdésben foglaltak szerint kell kiszámolni,
illetve megállapítani azzal, hogy annak minimális összege 2.500,- Ft, maximális összege
2.500,- Ft.
(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket a Hivatalnál évente két alkalommal,
április 1-15. és október 1-15. közötti idıszakban lehet benyújtani.
13. § (1) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(2) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezıt a kérelem benyújtása hónapjának elsı
napjától illeti meg.
(3) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az
albérletet és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás részeit.
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Ápolási díj
14. § (1) Az e rendelet 3. §-ában arra felhatalmazott, hatáskörrel rendelkezı szerv ápolási
díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, az Sztv. 43/B. §-ában foglalt feltételeknek
megfelel és a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
összegének 150%-át.

(2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos
a.) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg és
b.) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra
szorul.
(3) Az ápolási díj összege a nyugdíjminimum 80 %-a.
(4) Az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres
étkeztetésérıl, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás
körülményeinek megtartásában nem mőködik közre.
(5) A házi segítségnyújtást végzı intézmény az ápolást végzı személy kötelezettségének
teljesítését havi rendszerességgel ellenırzi. Az ellenırzés során együttmőködik a
háziorvossal is, hogy meggyızıdhessen az ápolt személy egészségi állapotának
esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenırzés során úgy látja, hogy
az ápolását végzı személy kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzınek haladéktalanul
jelzi.
Átmeneti segély
15. § (1) A képviselı-testület az Sztv. 45.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
átmeneti segélyben részesíti kérelemre azt a személyt:
a) akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélı esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a
létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd különös
tekintettel:
aa) természeti katasztrófára, elemi kárra,
ab) háziorvos által igazolt súlyos betegségre,
ac) tartós keresıképtelenséget eredményezı súlyos balesetre,
ad) tüzelıvásárlásra.
b) különös méltányosságból átmeneti segély adható annak a személynek,
családnak, akinek/amelynek az egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át és
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Az átmeneti segély egyszeri összege nem haladhatja meg a 10.000 Ft. összeget.
Rendkívüli élethelyzet, valamint vis major esetén az átmeneti segély – rászorultságtól
függı – maximális összege 20.000 Ft.
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(3) Különlegesen indokolt esetben a polgármester 1.000 Ft, de maximum 5.000 Ft
összegő azonnal kifizethetı átmeneti segélyben részesítheti a rászorultat.

(4) Átmeneti segély 1 naptári éven belül egy háztartásban élı családnak legfeljebb 2
alkalommal adható.

Temetési segély
16. § (1) Az e rendelet 3. §-ában arra felhatalmazott, hatáskörrel rendelkezı szerv temetési
segélyt állapít meg annak a sáregresi állandó lakhellyel rendelkezı személynek, aki a
meghalt személy eltemetetésérıl 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 és a családjában az egy fıre számított
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülélı esetén annak 150%-át.
(2) A temetési támogatás mértéke 10.000,- Ft egyszeri vissza nem térítendı támogatás,
melyet a kérelem benyújtását követı 5 munkanapon belül kell jogosultsága esetén
részére kifizetni.
IV. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
17. § (1) Az alábbi a.) - c.) pontokban szereplı segélyek az e rendelet 3. §-ában
meghatározott, hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján meghozott olyan pénzbeli
ellátások, melyek egészben vagy részben természetbeni szociális ellátási formában is
nyújthatók.
Természetben szociális ellátásként nyújthatók az Sztv. 47. § (1) bekezdés a)-d) pontja
szerinti ellátások
(2) A természetbeni ellátás megállapítása különösen akkor indokolt, ha a kérelmezı
szociális körülményei vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján valószínősíthetı,
hogy a támogatás vagy segély pénzben történı juttatása nem kívánt célra kerülne
felhasználásra.
(3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában az Sztv. 47.
(2) bekezdésében fennálló feltételek esetén – az ott meghatározott mértékben –
nyújtható, a fenti (1) bekezdésben felsorolt ellátási formákban, a gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait ellátó kijelölt szerv ezirányú javaslatának figyelembevételével.

Köztemetés
18. § A Polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történı
eltemettetésérıl a halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül, amennyiben
a haláleset helyszíne Sáregres település közigazgatási területe és ha az Sztv. 48. § (1)
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bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
Közgyógyellátás méltányosságból
19. § (1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátási igazolvány
adható:
a.) akinek a családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum
150 %-át, egyedül élı esetén a 200 %-át.
b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költségének mértéke eléri a
nyugdíjminimum 25 %-át.
(2) A kérelem elbírálásánál a háziorvos, kezelıorvos, illetve gyógyszerész egészségügyi állapotra, a gyógyszer illetve gyógyászati segédeszköz térítési díjára
vonatkozó - igazolását is figyelembe kell venni.
(3) A közgyógyellátási igazolványt a jegyzı határozata alapján a MEP állítja ki.

V. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Az ellátások formái
20. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális
alapellátási formákat biztosítja:
a.)
b)
c.)
d.)

étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzırendszeres házi segítségnyújtás,

Étkeztetés
21. § (1) Az önkormányzat a kijelölt szervezet által az Sztv. 62.§.-ában meghatározottak kör
részére biztosít étkeztetést.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott étkeztetésre való jogosultság szempontjából az
minısül szociálisan rászorulónak, aki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

betöltötte 60. életévét, vagy
krónikus betegségben szenved, amelyet az orvos igazol, vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
pszichiátriai beteg és ezt orvosszakértıi véleménnyel igazolja, vagy
orvos által igazoltan szenvedélybeteg, vagy
hajléktalan,
betegségébıl adódóan átmeneti jelleggel mozgásában korlátozott,
amelyet orvos igazol.
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Házi segítségnyújtás
22. § (1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a kijelölt szerven keresztül látja el, az Sztv.
63. §-ban meghatározottak szerint.
Családsegítés
23. § (1) Az Önkormányzat az Sztv. 64. § (1) bekezdésében rögzített családsegítés feladatait a
kijelölt szerven keresztül látja el.
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
24. § (1) Az Önkormányzat a jelzırendszeres házi segítségnyújtást a kijelölt szerven keresztül
nyújtja, az Sztv. 65. §-ában meghatározott feltételek szerint.

Intézményi térítési díjak
25. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait e rendelet
melléklete tartalmazza.
(2) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a kijelölt szerv vezetıjétıl kell kérni.

Záró rendelkezések
26. § (1) E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályban, rendelkezéseit a folyamatban
lévı ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben az a jogosultakra kedvezıbb.
Kihirdetésérıl az Önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel a jegyzı
gondoskodik.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Sáregres Község
Önkormányzat A szociális ellátások szabályairól szóló 5/2009. (IV. 15.) rendelete.
Sáregres, 2011. március 29.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyzı

Kihirdetve:
Sáregres, 2011. április 1.
Dr. Kardos Tamás
körjegyzı
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1. számú melléklet
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák
szabályairól szóló
7/2011. (IV. 1.)rendeletéhez
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI

I. Szociális étkeztetés:
a) Nyugdíjminimum 150% alatti jövedelemmel rendelkezık esetében
Ebéd ára helyben fogyasztással/elvitellel: 150,- Ft/nap
kiszállítással:
210,- Ft/nap
b) Nyugdíjminimum 150% - 300% közötti jövedelemmel rendelkezık esetében
Ebéd ára helyben fogyasztással/elvitellel: 300,- Ft/nap
kiszállítással:
360,- Ft/nap
c) Nyugdíjminimum 300% feletti jövedelemmel rendelkezık esetében
Ebéd ára helyben fogyasztással/elvitellel: 420,- Ft/nap
kiszállítással:
480,- Ft/nap

II. Házi segítségnyújtás:
a) Nyugdíjminimum 150% alatti jövedelemmel rendelkezık esetében
Gondozási díj:
0,- Ft/óra

b) Nyugdíjminimum 150% feletti jövedelemmel rendelkezık esetében
Gondozási díj:
150,- Ft/óra

III. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás:
Intézményi térítési díj:

40 Ft/nap
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