
LENGYEL KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT KEPVISELÓ-
TESTÜLETENEK

8/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a helyí szocítílís igazgatásról és elltíttísokról1

Lengyel Község önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szőlő 1993.

évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában,26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b)

pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában,37lA. § (3) bekezdésében, 38. § (9)

bekezdésében, 43lB § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (2a) bekezdésében, 50. § (3)

bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában 115. § (3) bekezdésében, valamint a

132. § (4) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott fe|hatalmazás alapján a Magyarország Alaptöwénye (201,L április
25.)32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott jogkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairől
sző|ő 20II. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8. pontjában megállapított feladatkörében az önkormányzat
áltatpénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Á t r,ltÁ tvo§ n E N D E L KE z E s E K

A rendelet céIja

1.§

A rendelet célja, hogy a szociális igazgaíásrőt és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénY

(továbbiakban: Szt,) felhatalmazása alapján megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak

megfelelő, a szociális rászorultságíól fiiggó pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások

forúáit, szervezeti kereteit, az eljárási, jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és

érvényesítésének módj át, feltételeit, garanciáit.

2.§

A rendelet hatdlya

(1) A rendelet hatálya - a ()-() bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed Lengyel község közigazgaíási

területén élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) a hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként és oltalmazottként elismert személyekre.

(2) 
^ 

rendelet haíálya a rendeletben megállapított ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon

túimenően kiterjed az Eurőpai Szociális Kartát megerősító országoknak a Magyarország területén jogszerűen

tar tőzko dő állampolgáraira is.

(3) A rendelethatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezó személyek beutazásáról és

tartózkodásárő| szólő törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával

1 A rendeletet Lengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 16-i ülésen fogadta el.

Hatályos: 2014. január 1. napján
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rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmív.-ben meghatártrzt'..ai szr::::

a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gvakcl.'.':. ;! .
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lai,_,:;_.'..-

iendelkezik, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint ö SZ.:]:*

mozgáshozés tartózkodáshoz való jogátMagyarországterületén gyakorolja, és a Polgárok személYi adatainiii ls
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A rendel et hatálya kiterjed az Szt,6. §-ában meghatározottak szerint a hajléktalan személyekre, amennvibe n

u 
't 

uitenaun sre^ély az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Lengyel KÖzség kőzigazgatási terÜlete:

tartózkodási helyként megj elölte.

II. fejezet

pÉNzBELI ELtÁrÁsoK

Ellátások formál

3.§

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Szt.-ben és jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) az önkormányzat jegyzője

aa) foglalko zíatást helyettesítő támogatást

ab) rendszeres szociális segélyt,

ac) ) lakásfenntartási támogatást

b) az önkorm ányzat képviseló-testülete

kamatmentes kölcsönt

c) az önkormányzat polgármestere átrlházott hatáskörben

ca) önkormá ny zati segélyt

cb) méltányossági ápolási díjat

á|lapíímeg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól fiiggő ellátások).

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Rendszeres szociális segély

4.§

(I) 
^z 

aktív korúak el|átásárajogosult személy
a) családi körülményei alapján,ha
aa) tartósan beteg vele közös héatartásban éló ott bejelentett lakó vagy tartőzkodási hellyel rendelkezó

közeli hozzáíartozőjáí ápo\a és erről az ápo\t személy háziorvosa által kitöltött 6312006.(III. 27.)

Kormányrendelet 5. számű mellékletét, valamint az ápo|t személy lakcímkártyáját csatolja, de azSzt.
41.§ (1) bekezdése alapján ápolási díjra nem jogosult,

ab) gyermeket vár, és ezt terhes-gondozási kiskönyvvel igazo|ja,
b) egészségi állapota alapján, ha
ba) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét legalább 40 %o-ban

elvesztette és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakénői Intézetnek (továbbiakban:

szakértői bizottság) az egészségkárosodás minősítését tarta|maző érvényes és hatályos szakhatósági

állásfoglalás át vagy szakvéleményét csatolja,



bb) a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszo nyt azért nem létesített, mert a munkakÖri alkalmassági

vizsgálaton o nánapon beltil legalább 2 alkalommal ,,nem alkalmas" minősítést kapott.

c) mentális állapota alapján,ha pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való

r é szv étel ét akadi|y o zz, 
"á 

gy kizirj a, é s erró 1 s zako rvo s i vé l em ényt c s ato l

és más szociális ellátásban nem részesül rendszeres szociális ."góly," jogosult, amennyiben a íe1.ié,tek az

ellátásra való jogosultság kezdő napján fennállnak,

(2)AzSzt.37.§(l)bekezdésb)-d)pontjaszerintiszemély(atovábbiakban:jogosult)arendszeresszociális
segély megállapításának, folyóáita.ánar feltételeként a Szociális Alapszolgáltató KÖzPontként műkÖdő

Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálati feladatokat is ellátó Családsegító KÖzPonttal (továbbiakban:

Családsegító Központ), mint a települési önkormányz aí álía| kijelölt szervvel kÖteles egYÜttműkÖdni (a

továbbiakban : együttműködésre kij elölt szerv),

Az együttműködés etjárási szabályai

5.§

A j o gosultat e gyüttműkö dés i kötel essé ge keretébe n az alábbiak terh el ik :

a) ahatározatjogeróre emelkedésél követő 15 napon belül köteles felkeresni az egYÜttműkÖdésre kijelÖlt

szervet nyilvántartásba vétele végetí,

b) résá kell vennie a szociális he|yietéhez és mentális á|lapotához igazodó beilleszkedést segítő Program

ktdo|gozásában, és amenn yiben szüksé ges annak módosításában,

c) a beilleszxeáését ,.gíto progrímban való részvételről Írásban megállaPodik aZ

együttműködésre kijelölt szerwel,
d) eleget kell tennie á beilleszkedést segítő programra kötött egyÜttműkÖdési megállaPodásban

foglaltaknak,
e) folyamatosan kapcsolatot kell tartania az együttműködésre kijelölt szerwel,

0 ha együttműködési kötelezettség. i.r:..iiáeben akadályoiott, köteles az egYÜttműkÖdésre kijelÖlt

szervet annak okáról haladéktalan ti iálékoztatni, illetve az akadályozíatás okát 8 naPon belÜl hitelt

érdemlóen (pl. orvosi igazolással) igazolni

Az együttműködésben résztvevő szervek eljárása

6.§

(1) ,n^, önkormány,zaí és azegyüttműködésre kijelölt szerv kölcsÖnÖsen tálékozÍatjá|< egl'nnást, kÜlÖnÖscn az

alábbi területeken:

a) az önkormá nyzaí arendszeres,szociális segélyt megállapító határozatotjogeróre emelkedését kÖvetóen

megküldi az egyűttműködésre kijelölt szerv részére,

b) az együttműkolésre kijelölt szery abeilleszkedési program elkészültérŐItájékoztatja az Önkormányzatot'

(2) A rends zeres tájékozíatási kötelezettség vonatkozik a beilleszkedési program végrehajtásában résztvevő,

közreműködó más szervezetekre,

(3) Azegyüttműködésre kijelölt SZerV azSzt.37lA. § szerinti együttműködés megvalósítása érdekében:

a) nyi\vántartásba veszi a megjelent jogosult személyt,_

b) figyelemmel kíséri a rendszeres ,roiiáli. segélyrÓl hozott haíározatbanfoglalt határidó betartását, annak

' 
iőgsr"gese esetén megvizsgálja amulasztás okát,

c)téilékoztatjaajogosultatabeilleszkedésiprogramtípusairól,aZelkészítésénekmenetéről,aZ
együttműködés eljárási szabályairól, . __,_1. L^_,^_;_;.,^l l,iÁalaazzq qz eov. .

d) a nyilvántartásba vételtól számiíott 60 napon belül a jogosult bevonásával kjdolgozza az egyenl

élethelyzeth ez igazodőbeilleszkedést segítő programot, 
"..-ol 

u;ogorulttal Írásban megállaPodást kÖt,
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e) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal és legalább háromhavonta személyes találkozás Útján

figyelemmel kíséri a beilleszkedést segító programban foglaltak beíartását,

0 tegatauu évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és

amennyiben szükséges _ a jogosult bevonásával _ módosítja a programot,

g) jelzi ajegyzőnek ha a jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget-

Íi ;rernes ertetete. -"gttilde, ével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segító progíam végrehajtásáról,

i; a jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a külön jogszabályokban meghatározattak szerint

esetnaplót vezet.

G) A jegyző az egyittműködésre kijelölt szervet tájékortatja:

a) az aktív korúak elIátására való j o gosultság megszüntetéséről,

bi a rendszeres szociális segély jógósuttsagi feltételeinek megszűnésérő1 és az Szt.37lA. § (1) bekezdése

szerinti együttműködési kötelezettsé g előírásáról.

Az beilleszkedést segítő program

7.§

(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult beilleszkedését segítő program a Szt. 37lA. § (2) bekezdésében

foglaltakra terj edhet ki.

(2) A beilleszkedési programban a rendszeres szociális segélyre jogosult számára egYÜttműkÖdési

kotelezettségként egy időben csak egy programban való részvétel írható eló.

(3) A beilleszkedési program elkészítésében szakértő közreműködését lehet igénYbe venni.

(4) A Családsegítő Központ által szervezettbeilleszkedést segítő programok típusai az alábbiak:

a) egészségügyitanácsadás,
b) egyéni életvezetési tanácsadás,
c) életmódformáló tanácsadás,

d) jogi tanácsadás,
e) mentálistanácsadás,

0 munkaügyi tanácsadás,

c) pedagógiaitanácsadás,
h) pszichológiai tanácsadás,
i) rehabilitációstanácsadás.

Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei

8.§

(1) Azegyüttműködési kötelezettség megszegésének minósül, ha a jogosult:

a) ahatározatjogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem keresi fel az egYiítműkÖdésre kijelÖlt

szeryeínyilvarrtartasba vétele végett, illetőleg akadá|yozíatása esetén akadályoztatásának okát 8 naPon

belül nem igazolrja hitelt érdemlően,
b) nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális áIlapotához igazodő beilleszkedést segítő Program

kidolgozásában,
c) n.11 i4u a|á a megá|lapodást a beilleszkedést segítő program megvalósítására az előírt határidón belÜl,

di önhibájából nem tesz-eleget a beilleszkedést segítő programra kötött együttműködési megállaPodásban

foglaltaknak,
e) aielőre egyeztetett időpontban nem tartja a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt szerwel.

(2) Azegyüttműködési kötelezettség megszegésének észlelése esetén az egyűttműködésre kijelÖlt Szerv a jelzést

8 napon belül írásban teszi meg.

(3) Meg kell szüntetni az aktiv korúak eltátására való jogosultságát annak a jogosult személynek, aki a

rendszeres szociális segély folyósításának idótartama alaíí az együttmúködésre kijelÖlt szerwel fennálló
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együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

9.§

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást az önkormányzat jegyzője a Szt. 33-36. §-okban meghatározott
szabályok szerint állapítja meg.

Lakásfenntartási támogatás

10.§

(1) A jegyző a Szt.-ben meghatározott jogosultaknak a Szt. 38.-39. §-okban meghaíározottak szerint
lakásfenntartási támogatást nyúj t.

(2) 
^ 

Képviseló-testület további feltételként előírja, hogy a lakásfenntartási támogatás kérelmezője vagy
j o gosultj a a lakókörny ezete r endezettsé gét bizto sítani köteles.

(3) Lakókörnyezetnek mindősül a kérelmezó vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak
udvara, kertje, valamint azingatlannak a kerítéssel kívül határos területe és ajárda.

(4) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult köteles a lakókörnyezet
íisztán taftására, az íngaílan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására.

(5) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a kérelmező vagy jogosult köteles különösen
q a lakókörnyezeííiszíaságának biztosííására, az otttalálható hulladék, iom rendszeres eltávolítására,
b) a kert rendeltetésszerű használatára,
c) a járda fiárda hiányában egy méter széles területsáv) rendben tartására, hulladék-és gyommentesítésére,

hó-és síkosság mentesítése,
d) a lakókömyezet teljes területének rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésére,
e) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartására.

(6) A (2)-(5) bekezdésekben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt vagy a jogosultat a jegyző
megfeleló, de legalább ötnapos határidó tűzésével és az elvégzendő tevékenységek pontos megjelölésével
felszólítja.
(7) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a felszólításnak akitűzött határidőben nem tesz eleget, a kérelmet
el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

Ápolási díj

11.§

(1) A Szt. 41. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságokon felül a Szt. ápolási díjra vonatkozó §-ainak
figyelembevételével a polgármester, méltányosságból ápolási díjat ál|apít meg annak ahozzátartozőnak is, aki
18. életévét betöltötttartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, elsősorban akkor, ha

a) a beteg hozzáíartoző ápolása címén munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, vagy
b) a beteg ellátásátmáshozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani,

(2) Nem áiiapítható meg ápoiási díj, ha az ápolő családjában az egy fore jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 Vo-át meghaladja.

(3) A méltányosságból megállapíthatő ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg 80 Vo-a. Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzel|átásban részesülő
jogosult esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg összegének 80 Vo-a és a



jogosult részérefolyósított más rendsze res pénze||átás havi összegének kÜlÖnbÖzete' Ha a kÜlÖnbÖzet az ezer

forintot nem érl et. a.;ogosult részére "r". 
f"i;;;;Áit, aij",kell megállapítani,

(4) A polgármester kititelesen méltányolható esetben a méltányos.igbot'..gailaPÍtható 
ánolási díi Összegét az

3ves központi költségvetési törvényu.n .öiaro"ou utupti.-.;;-'1'Ö'Ö'-'il^"'átiPÍthatja 
meg' elsósorban

akkor, ha

a) a családban az egyfóre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-

át nem haladja meg,

b) a családban i.totui ouoa aiintézményi nevelésben részesÜlŐ gYermek ellátáSáról kell gondoskodni'

í5) Kivétele..nrnettányolható esetnek tekintendó különösen, ha

- :ilffix";*§1;i:|* több kiskorú gy",T:|:],ilY]íi":T,r::i,J;. 
köze|i hozzárartoző halálesete

(5) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az áport"*rnety eriu pata az_allandó ápolást már nem leszi szükségessé,

b) azápolástÖ;á ;,'",i,';ii u r,ti*r""t,ieget nem teljesíti,

;; az ápo|tszemélv halála esetén,

d) az ápo|ást reéra vagy azápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagY Íartőzkodási jogának

' 
gyakorlásával felhagyott, _|.

e)aSzt.42'§(l)bekezdésbenmeg|elöltjogosultságotY'tzárőkörülménykövetkezikbe.
(6) Azápolt személl hilil" esetén az ápo|ásiai; rotyoritasát a halál idópontját követő második hónap utolsó

napj ával kell megszüntetnl,

(7) Azápolást ueg)aszemély kötelezettségét akkor nem teljesíti,lrakötelezettségének 
nem tesz eleget,

a) az ápo|t"",e,i toúb alkalommal, magára hagyla, apot

b) az ápolt,;H;i'i :#jj5q" t,Űi,-U"ae"É" n"* kíséri el,

c) az ápo|toá*áiv ,rratásáról nem sondoskodik,

i r,r§;:#i;.,., LT "'§TiJ[",H:T.'.i*:;i:#5l 
megíartásában nem műkÖdik kÖzre

(8) Az ápolási díj megállap itásáraé. ..;;;;etésére a szt. +t-+s. §-okÜan foglaltakat megfelelóen alkalmazni

kell.
Önkormányzati segély

12.§

(1) A létfenntartást veszélyeztetó..rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idószakosan vagy tartósan

létténntartási gonjoúur küzdó .r"metye'i?r;;" ;,;i"pore.i o"["""a"Yzat ÖnkormánYzaÍisegélYt nYÚjt'

(2) A polgár-".,", onoormányzati.se.gélyt állapít m.g."l.ó.orbun kérelemre vagY hivatalbÓ' annak' aki Önmaga'

vagy családju retüníáná.a.oí onhiua]aír.iuor","a, áoaon ""fiJ;;;J",1"aÉi,;xe;#l;,}T[i§;llfi:i

::ffi 1;*t#T.,"h"r-Ji':n*:,T§l&fi llff [,tr#|#lffi ffiffi::)"'Z."o joÓ'Eo-atn"^

ü]*;r;íi;"1li]r,y különösen aza|ábbiindokokra való tekintettel á'lapítható meg:

a) válsághelyzeóen lévó várandós anya gyeffnekének megtartása

b),,tit"t"nááiYlrÁek fo gadásának előkés zítése,

c) n"""te,Ui"u""'ti gY","ir,l való kapcsol att artás,

i t";§:[fJf[ffilíf:,1;,t|:"ry;;:'r:|fJ;fi}:H:Ti,*;il'uli*u'", 
amennYiben atanév során nem

előre neii r"'t,"iO kiadások^merülnek fel,

0 turto, _ r"gurább 30 egybefiigg,;."p"i á.gt aladó _ keresöképtelen állapot,



7

g) győgyászati segédeszközök beszerzése, győgykezelés, amennyiben a kérelmező közgyógyellátásra nem
jogosult,

h) egyedülálló, jövedelemmel, szociális vagy nyugdíjszerű ellátással nem rendelkezó személy részére,

D folyamatban lévő nyugdíjjogosultság megállapítása esetén,
j) a kérelmező közeli hozzátartozőjának halála,
k) akérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlant sújtó elemi kár.

(4) Önkormányzati segélyben közös háztartásban élők esetén egyidejűleg egy személy részesülhet. A segély
mértéke rászorultságtól fiiggően legalább 3.000 forint, legfeljebb 20.000 forint. Egyedi mérlegelés esetén a
segély összege meghaladhatja a 20.000 forintot.

(5) A tartósan nehéz helyzetben levó személy részére havi rendszerességgel is folyósítható segély. Az
önkormányzati segély legmagasabb havi összege ebben az esetben sem lehet magasabb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50 Vo-áná|. Tartósan nehéz helyzetben lévő személynek minősül, akinek a
létfenntartásíveszélyeztetó rendkívüli élethelyzete 90 napot meghaladó időtartamban fennáll.

(6) Amcnnyiben havi rendszerességgel kerül az önkormányzati segéli, mcgállapításra, a határozatban
rendelkezni kell az alkalmanként kifizetésre kerülő összegekről és a kifizetések időpontjáról.

(7) Rendkívüli méltányolást érdemlő esetben - így különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó elemi kár, közeli
hozzátartoző súlyos balesete, a kérelmező vagy közeli hozzáíartozőjának tartós kőrházi ápolása -,ha az igénylő
életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, jövedelemre tekintet nélkül is megállapítható az
önkormányzati segély.

(8) Annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy nem volt köteles, vagy
tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását
veszé7yezteti, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legalább I0 To-át, legfeljebb azonban a
temetés költségeinek teljes összegét kell önkormányzati segélyként nyújtani, amennyiben e § (1)-(3)
bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

(9) A helyben szokásos legolcsóbb temetés koltsége 200.000.- forint.

(10) Az eltemettetéshez megállapított önkormányzati segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetés
költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla
eredeti pé|dányát.

(11) Temetési költség viselésére - kérelemre - az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is
nyújtható.

(1,2) Az önkormányzati segély - igényló nyilatkozata szerinti készpélzes vagy átuía|ásos - kifizetéséról a
polgármester 3 napon belül intézkedik.

(13) Rendkívüli méltányolást érdemlő esetben a kifizetésről kotelezó azonnal intézkedni.

13.§

(l) Ha a kérelmező kéri, vagy a polgármester a segély rendeltetésszerű felhasználásátűgy látjabiztositottnak,
pénzbe|i támogatás helyett természetbeni juttatást nyújthat.

(2) A segély célzott felhasználásához a Gyermekjóléti Szolgálat segítsége igényelhetó.

(3) Ha az önkormányzati segélyt közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segély közvetlenül a szolgáltatő
részére történő átutalással is folyósítható.

(4) Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön (továbbiakban: kamatmentes kölcsön) formájában abban az

esetben ál|apithatő meg, ha a kérelmező rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a

kölcsön visszafizetésére.

(5) Kamatmentes kölcsön legfeljebb 12 havi rész|etre adható. A kamatmenetes kölcsön megállapításáró|
rendelkezó határozatban rendelkezni kell a havi részletek megfizetése esedékességének időpontjáról és havi
összegéről.

(6) A kölcsön egy részének, vagy egészének visszafizetésétől - kérelemre - méltányosságból el lehet tekinteni,
amennyiben a kölcsön visszafizetésének időtartama alaíí a jogosult önhibáján kívül ismét a létfenntartását
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súlyosan v eszély eztető helyzetbe került.

(7) A (6) bekezdés alka|mazásában létfenntartását súlyosan veszélyezíető helyzeínek minősül különösen
jogosult tartós betegsége, az általa lakott ingatlant ért elemi kár vagy a jogosult tartós munkanélkülisége.

III. Fejezet

TERMESZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁrÁSOr

Közgyógyellátás

14.§

(t) Az Szt.50. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltételeken kívül - egészsége megórzéséhez és helyreállitásához
kapcsolódó kiadásainak csökkentésére - az szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, al<tnél az

egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %o-ánál, egyedül élő
esetén annak 200 %-ánál nem magasabb, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.

(2) Közös hánartásban élő két vagy több - a jogosultsági feltételeknek megfelelő - személy közül
méltányossá gből közgyőgyellátásban csak kivételes esetben részesíthetó.

(3) Kivételes esetnek minősül különösen a rendkívül magas gyógyszerköltség. Rendkívül magas

gyógyszerköltségnek minősül, ha annak összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át

eléri.

(3) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jogosultsági feltételek alaplán a Képviselő-testület dönt.

IV. Fejezet

SZEMELYES GONDOSKODÁS,T NYÚlrÓ SZOCIÁLIS
ALAPELtÁrÁSoK

15.§

Lengyel Község Önkormányzata - önállóan vagy társulásain keresztil - az alábbi személyes gondoskodást

nyújtó szociális alapellátásokat biztosítja a szociálisan rászorultak részéte:
- étkeztetés,
- házisegítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- családsegítés.

szociális étkeztetés

16.§

(1) t-engyel Község ÖnkormányzatánakKépviseló+estülete a szociális étkeztetést azTeveliSzivárvány Óvodák
és Bölcsóde konyhája útján biztosítja.

(2) 
^, 

étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmapuk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti ielleggel nem képesek
biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségiállapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
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d) szenvedélybetegségük,vagy
e) hajléktalanságukmiatt.

(3) Az, (t ) bekezdés szerinti szociális rászorultság feltétele különösen, hogy az igénylő

- 50 év feletti, egyedülálló,
- egészségi állapota miatt mások segítségére szorul,
- fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved szakorvosi igazolás alapján.

(4) Egészségi állapotra tekintettel igényelt ellátás esetén a kérelemhez mellékelni kell az egészségi állapotot
igazo|ő orvosi igazolásí, szakorvosi véleményt.

(5) A szociális étkeztetés megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja,

(6) A jogosultság a kérelem benyujtását követő hónap elsö napjától a megállapítást követő második év végéig
állapítható meg.

(7) Aszociális étkeztetésértaz e rendeletben meghatározottíérítési díjat kell fizetni.

Házi segítségnyújtás

17.§

(1) Aházi segítségnyújtásra az Sztv. 63. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak,

(2) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást - a gyermekjóléti és szociális szolgáltatás ellátására létrejött
intézményfenntartó társulási megállapodás alapján - Szociális Alapszolgáltató Központként működő Gondozási
Központ (7150 Bonyhád,Fáy ltp. 34,) útján biztosítja,

(3) Az ellátás iránti kérelemről az iníézmény vezetóje dönt.

@) A_z ellátásért térítési díjat kell ftzetni, melyet az intézmény vezetője állapit rrreg Bonyhád \ráros
Önkormányzata Képviselő-testületén ek 1,412006, (V. 26.) rendeletében meghatározottak szerint.

Jelzőrendszeres házi segítségnyúj tás

18.§

(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra azSztv.65. § rendelkezései vonatkoznak.

(2) A jelzőrendszeres hazi segítségnyújtást az önkormányzat - a gyermekjóléti és szociális szolgáltatás ellátására

létrejött intézményfenntartó társulási megállapodás alapján - a CSK útján biztosítja, melyet a Szociális
Alapszolgáltató Központként működő Gondozási Központ (a továbbiakban: GK) szakemberei látnak el.

(3) Azellátás iránti kérelemről intézmény vezetője dönt.

(4) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melyet az intézmény vezetője ál|apit meg Bonyhád Varos
Önkormányzata Képviselő-testületén ek 1,412006. (Y. 26.) rendeletében meghaíározottak szerint

Családsegítés

19.§

(1) A képviselő-testület a családsegítést a - a gyermekjóléti és szociális szolgáltatás el|átására létrejött
intézményfenntartó társulási megállapodás alapján - a CSK údán biztosítja,

(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Gyermekjóléti Szolgálati í-eladatokat is ellátó Családsegítő
Központhoz kell benyújtani kell benyújtani,

(3) 
^, 

ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

() Az ellátást a Képviselő-testület térítésmentesen biztosítja.
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V. Fejezet

rnnírrg níl

AJizetendőtérítésídíjéscsökkentésének,elengedésénekesetei,módjaí

20.§

(1) Ha a Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nYÚjtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni'

(2) A téíítéSi díjat

a) az e||átástigénybe vevő jogosult,

3 1 í['hT,'#:i:l**ffiTrír:§,l§:,:ői"kona, 
örökbe fogadott gyermeke, ö,ö.Tb:

fogadó szülője, akinek családjában ;';*d;. jyó,i*.:a"i"*-" ilnási k-Ötelezettség teljesítése ''nellett

meghaladja 
""'o."g.egi "rygái: 

*i"o""[ári tegiaseuu összegének 250 %o_át,

:] ;r,:ri:tl|1[i:T,ff::;rr'::á[11?,Hf3:'*rly (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra

' kót"-l.. és képes személy)

kötelesmegfizetni(aza)-e)pontalattiakatovábbiakbanegyütt:kötelezett).

(3)Aszociálisétkeaetésértfizetendőtérítésidíjegészbenelengedhetóannakazellátottnak,

;] ifrJ"r"l;':TlÍ"TffTi'lt"",i,t uo*séggel jogosult hatóság álta| igazoltan - bűncselekménnYel

j elentősen megkárosították,

c) akinek lakasÁn rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,

hozzátafioző, haláleset _ amely 
^i^ir"^L;ffi;;;; 

ái,e.iaiju, , riri annak teljes összegét átmenetileg

nem tudja megfizetni,

(4)Aszociálisétkeztetésértfizetendőtérítésidíjrészbenelengedhetó'
a) ha a kérelm ező há*artásában az"g} tt.. jutó havi iövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 300 bo_át;egy;áí, ;iá;J;; u*ur.,lso oÁ_át nem éri e|,

b) havi gyOgys;;;;il;;g, meghaladíá a havi jövedelmének 25 %o-át,

(5) A térítési díj összege évente kli 
1rkarommal 

vizsgálható felül és változtatható meg' kivéve' ha az el|átott'

illetve étkeztetés es háiisegítségnyújtás esetében a családj a jövedelme

a) olyan mértékben csrikken, hogy az e íörvényben meghat ározott térítési díj fizetési kÖtelezettségének

nem tud eleget tennl;

b) az oregségi-nyugdíj mindenkori legkisebb összegének}Szo_átmeghaladó mértékben növekedett,

21.§

(1.)Aszociálisalapszolgáltatásszemélyitérítésidíjánakmegá||apitásáná|
a) a szo|gá|tatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b) kiskorú igénybe vevó esetén u 
".uiiauun "gv 

főre jutó rendszeres havi jövedelmet

kell figyelembe vennl,

(2)AszemélyitérítésidíjnemhaladhatjamegaZ(1.)bekezdésszerintijövedelem

l] 'r\U\,"#:ir"jii'..ruru*nyújtás mellett étkezéstis biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás

esetében.



(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselŐ-testÜlet évenként kétszer

állapíthatja meg.

(4) A kötele zeít á|tat fizetendó személyi térítési díj összegét a hatáskör gyakorlója konkrét Összegben á|lapítja

meg és arrő| azellátást igénylőt az ellátásigénybevitelét Ágelőzóen írásban tájékoztatja. A személYi térítési díj

nem haladhatja meg az iníézményi térítési á| áss"eget . Ha Ű intézményi téritési díj számitása nem eredményez

pozitív szárnoí, a személyi térítési díj összege nulla,

(5) Ha az el|átott,a törvényes képviselóje vagy a térítési díjat megfizeíő sz9mély .a.slemélyi 
térítési díj összegét

vitatja, illetve annak csokkentéset, elengedJsZi kéri, a (4) bekezdJs szerinti értesítés kézhezvételétól számított 8

napon belül a fenntartóhoz fordulhat,

A személyi térítési díjak megfizetése

22.§

A személyi térítési díjat havonta utólag, tárgyhónapot követő hónap 10, napjáig kell megfizetni,

Az atapetlátás igénybevételekor kötött megállapodás

23.§

A hatáskör gyakorlója az e||átás igénybevétele előtt írásban megállapodást kÖt.az ellátást igénYlóvel, illetve

törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni azszt. 9?/C.-§-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkezíetés módjára;

bi a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;

"j az e||űáőtőlvaló táv;lmu.uáá, esetén aíelőzetesbejelentési kötelezettség szabá|Yaira;

d) az ellátás megkezdésének időpontjára,

.í az ellátásmegszüntetésénekeseteire vonatkozó figyelmeztetésre,

f) a döntések elleni jogorvoslat módjára,

24.§

(1) Az ellátás megszűnik azSzt.-benfoglalt esetekben és módon,

(2) Az alapellátás megszűnik, ha az ígénylő:

a) a térítési dijat2hónapon keresztül ne mfizetiki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,

bi aszo|gáltaiást 2 hónapon keresztül nem veszi igénybe,

c) elhalálozik,
d) kéri az ellátás megszüntetését,

(3) A, alapellátás megszüntetésére a hatáskör gyakorlója jogosult, ayr: az ellátás megszűnéséúl az írásban

értesíti azel|átásbanréízesülőt, yagy azellátott halálaesetén törvényes örökösét,

Az etlátás megszűnése

VI. fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

25.§
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(1) Jelen rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet a jogszabálYban meghatározott

ioimanyomtatványokon, szóbán, vagy írásban, illetve az eíre rendszeresített formanyomtatvánYokon, a

szükséges melléklltek csatolásával lehit benyújtani a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal LengYeli lrodájához.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele Önkéntes. Az e|látást igénYló a

k...l*et u .i..áy", gondoskoááit nyn;to szociáiis ellátások igénybevéte\éről szőlő 9lI999.(XI.24.) SZCSM

rendelet 1,.száműmelléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.

(3) A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során azelektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja,

() Azeljáró hatóságatámogatást igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében:

a) becsatoltatja az igénylő és családja rendszeres jövedelméról szóló és egyéb jÖvedelmi viszonYaira

vonatkozó igazolásokat,
b) beszerzi a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint

folyósítás áiakrészletes szabályairól szóló 6312006. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt bizonYÍtékokat,

c) környezettanulmányt készíthei az igénylőnél, ha kétség merül fel a becsatolt nYilatkozatok, illetve
' 

igazőlásot< valóságiartalma tekintetében, illetve kérelmező életvitele kizárla a rászorultságot.

(5) A jövedelem számításánál irányadó idószak:

a) a havi rendszeressé ggel járő - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenYségbŐl (a továbbiakban

együtt: vállalkozás)Álár^ara - jövedelern esetén a kérelem benyújtását megelózö hónap jövedelmét,

b) u-n.- havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásből származő jÖvedelem esetén a kérelem

benyujtásának hónapját kűetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzeííjövedelem egyhavi átlagáÍ

kell figyelembe venni, azzal,hogy a b) pont szerinti számitásná| azon hónapoknál, amelYek adóbevallással

már lezárt időszakra esnek, a;Úaetmei a bevallott éves jövedelemnek e hónaPokkal aránYos Összegében

kell beszámítani.

(6) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdéSétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi

itíugo, j övedelmet a v áIlalko zási tevékenysé g i dőtartam a a|apj án kel 1 ki számítani.

(7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzóen megszúnt havi rendszeres jövedelmet,

bi a vállalkozásbó|- származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt

"Í a közfoglalk ozíaíásbő| származő havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesító támogatás Összegét

meghaladó részét.

(8) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni

vállalkozóról szóló törvénibe; meghatározottak szerint megszűnt, az Őstermelői Ígazolványt visszaadták vagy

visszavonták, illetóleg a táisas vállaikozást vagy az egyéni céget törölték a cégegYzékból.

(9) Ha az önkormányzaívagy annak jegyzóje vagy a járási hivatal hivatalos tudomása vagY kÖrnYezettanulmánY

i"folytataru a|apjáná kerelmezo eletkortilmeny"i." tékintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnYilatkozatban

foglattatat uititja, felhívhatja a kérelmezót az álía\a lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló

uu-gyon fenntartási költségeii igazolő dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási kÖltségek

me-ghaladják a jövedeleányiútkozatban szerepló jövedelem 50oÁ-át, a jövedelem a fenntartási kÖltségek

fi gyelembevételével vélelmezhető,

26.§

(1) A jogerósen megállapított támogatásokat a Képviselő-testület hivatala folyósítja az alábbiak szerint:

a) rendszeres szociális segélyt, az ápoirási díjat és a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást,

valamint az átmeneti segélyt utólag, minden hónap 5, napjáig

b) az önkormányzati segéTyt-és a kimatmentes kölcsönt a jogerőre emelkedést kÖvető 3 naPon belÜl,

illetóleg létfenntartásí vészé|yeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén a dÖntést kÖvetóen

azonnal.

(2) Ha a havi rendszeres szociális ellátás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a havi rendszerességgel

adott ontormányzati segély nem a teljes hónapra jár, az el|átás összege az ellátás havi összege harmincad

részének és az e||átási napok számánakszoízata-
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(3) A tán-.cg::"sci iitjzetése eisósorban készpénzkímé.ló.módon 
'akossági 

folYÓszámlára utalással tÖrténik' de

indokolt ese :t,en :iirrénhet házípénztárbot uag-ipostautalvánYon való kifizetéssel,

(5) A támogatá:sban részesülő a szociális h"etyzeteben,.lakcímében, valamint a jogosultságát érdemben érintó

egléb krirülménvekuJn-u.[áu"tr.", ett váitojzist köteles 15 Ó;"';;iüi az'el\^tást megállaPÍtó szervnél

bej elenteni.

(6) A rendszeres szociális segélyre .és.az ápolási díjra v.aló jogosultság feltételeit a jogosultságot megállaPÍtó

szen. kétévente, a foglalkoztatást helyetteli,o ,a*águtasra-válo" jogolurtsag fe]tételeinek fennállását évente

legalább egyszer r"r"ir[.gú qr."-r9liiiri".gau,-*ran -"gátffiia.t nY-.',.t'ogY.a fe|tételek továbbra is

fennállnak, akkor azellátáJt a feltilvizsgáluinut-..gr"lelo,tl.sre.fr"Ti"rauu 
rjr roI}ositani, A felÜlvizsgálatot

az e|!átásmegállapítását, illetőleg u, 
"rárilrau,r'uirrgaru'o' 

i;;;;nmásodit év március 3'' naPjáig kell

;;fiifisutatlanut ig".nl|".,.u"u :ll1,:,."ff8téítésével, 
elengedésével kapcsolatban az szt, t7, §_ának

}i Jv"i"ÁUZrételével a tri'tás-korot< gyakorlói döntenek,

27.§

(1_) A rends zeres szociá|is segély, a foglalkoztatást helYettesító támogaÍás' a lakásfenntartási támogatás és az

önkormányzati segély egészben, y.iev, |é"rién 
Lr-err"tt"ri '"""];iis 

ellátás formájában is nYÚjthatÓ' A

f ol yó sítás mó dj áról _ 
"ífarÁ, 

me gáíípitő haíár ozaíb an ren delkezni kell,

(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segélY természetbeni szociális ellátás

formájában akkor nyújthuió, hu a csaláobanTiv"i os, §_a szerint védelembe vett gyermek él,

(3) Védelembe vett gyeímekelkjnl,a. foglalkoztatást helyettes itő íámogatás megállaPÍtott Összegén ek 2o7o'a' de

összesen legfeljebb aoEuunyújtható ,"._ár"rt"n, u_.nnyiten a védelembe vétel oka

- a gyermek testi fejlődésének elhanyagolása,

_ ha a gyermekvédelmi jelzőrendszer valamely tagiának hivatalos jelzése,alaPján megállaPÍthatÓ' hogY a

gyermek testi fejlódé sé!,.vary .azirt"rf,"""trn7nyuiná) "u'"ei", 
eszkozok beszerzését a szülő nem,

vagy nem megfelelóen biztosítja,

(4) Indokolt esetben a jegyzőkörnyezettanulmányt folytathat,

(5) A foglalkoáatást helyettesítő tál:9atás feliilvizsgálatával egyidejűleg a. természetben történő támogatás

nyújtást is felül r."ii ,irigái^, o r"ruí"Jo;il.ffi-ki t"ir tz*i a cíaládot gondozó családsegítő Írásos

véleményét,

(O 
Tí'lu';'í'"*##,"Tj,ö:trjji .it#,ikJi'u;oTugJó. l{ijtas", ?"g?|u!o?o._törülmények 

változatlanul

fennállnak, a foglalkoztatast rrerieileriio ,a.ogura., ioi,átura is Úszúen természetbeni szociális ellátás

b) ';l?Í:íffi5"]:lti:lk5 "}ulu3.".il ",^:*:íí|T:11;'ífi,í;;''i:li:,i::iá Tl*:tT,'':iatrol 
hozott

döntés jogeróre emelkedését ffi;;a honaptól " r"'gr"ii"ri"Í.t *'"tY"tt.sító támogatást ismételten

c) rffl;l'*'1'á"Ji:Íti';!1Íifiti,",1, ,"Fl,i:.gj;;,;;T:i"§,::1,áu,ji]i,,,",*á|aírő| 
hozott döntés

jogeróre ;.ik;J;;;i követó rru,i"oüi a íogtatózt"ia.i t.iv",esiíó támogatási ismételten Pénzbeli

"túta,tent 
kell folyósítani,

(6) Természetbeni ellátás különösen

azErzsébet-utalvány
, az élelmiszer,
- a tanköny"- é, tanszervásárlás támogatása,

- aíüzdrősegély,
- akőzűze,iiO,:"t kifizetéséhez nyújtott támogatás

- a tandíj kifizeiéséheznyűjtoíttámogatás,
_ a gyerm"il é;;;yeÉtérítési ;ífi;k úfuetéséhez.nyíjtotttámogatás,

_ családi .rTi;;;i;;;í ú.tegí,e.e, izolgálő,gazdálkodást Segítő támogatas,
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VII. Fejezet

ÁrurNETI ns zÁnó nENDELKEzÉsEK

2E.§

(1) Jelen rendeleí 2ll4.január hó l. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a folyamatban lévő

ügyekben is alkalmazni kell,

(2) A rendelet kihirdetéséről a Teveli Közös önkormányzaíiHivata| LengYeli Irodájának hirdetótábláján

io.tenO kifiiggesztés űtlán a jegyzó gondoskodik,

(3) Jelen rendeletben nem szabáIyozoít kérdésekben értelmező rendelkezések, eljárási szabálYok,

jogosulatlanul igénybe vett ellátás ."gié.íté.", adatkezelés, térítési díj tekintetében, valamint aZ e rendelet

szerinti ellátásoknál nem szabályozott kérdés ekben az Szt.-ben foglaltakat kell alkalmazni,

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatás_és_ellátás helYi

szabá|yozásáről sző|ő itzőol. (vnr.r.; ót. ."no.É| valamint az azt módosító 412009. (V.1.) ok. rendelet, a

2l2O12. (II.Z9.), és 4l20I2. (IV.30,) Ok. rendeletek,

/úr,+.$v d4""L* Á-zsfe'iht YLőrinczAndrea Á§aru _ |eí.a.A dr. Wirth Noémi

polgármester /ao§* 
^'?7) 

jegyző

kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2013. év december hó 20. napján.

&
$ö%
%líXp

dr. Wirth
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2014. szeptember 1. napjától

ffikormányzatKépviselő.testületének5l20L4.(uII'14.)Ök.rendelete.Hatályos:20t4'
szeptember 1,


