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3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§.ban, 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében" n.§ (1), (2)
bekezdésében, 115.§ (3) és (10) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontj ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre
terjed ki, amennyiben Sajóecseg
közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkeznek.

2. Eljárási rendelkezések
2. § A rendeletben meghatározott szociális fe1adat- és hatásköröket a 6.§ (1) bekezdés bj
pontja értelmében a Képviselő-testület, míg a 6.§ (1) bekezdés aj pontjában rögzített
támogatási összegek esetében átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja
3. § (1)

A települési támogatás iránti kérelem a rendelet 1. mellékletében meghatározott
formanyomtatványon a Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Sajóecsegi
Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) terjeszthető elő.
A hatáskör gyakorlója a kérelem benyújtását követően- a hivatal útján - indokolt
esetben környezettanulmány készítését rendelheti el.

(2)

A települési támogatás iránti kérelemhez az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése alapján
számított jövedelem alátámasztására jövedelemigazolást kell mellékelni. Nem kell
jövedelemigazolást
benyújtani abban az esetben, ha a kérelmező közeli
hozzátartozój ának eltemettetéséről gondoskodott.

(3)

Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból származó jövedelem
esetén adóbevallással már lezárt időszakra vonatkozóan az adóhatóság által
kiállított
jövedelemigazolást,
egyéb
esetben
könyvelő
által
aláírt
jövedelemigazolást, ennek hiányában a kiállító által aláírt jövedelemigazolást kell
csatolni.

(4)

A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) 5.§ (1) bekezdés esetében a háziorvos által a gyógyszerszükségletről kiállított
igazolás alapján kiadott gyógyszertári igazolást,
b) 5.§ (2) bekezdése esetében a kérelmező nevére kiállított temetési számlát
d) az 5.§ (3) bekezdése esetében a többletkiadásokra vonatkozó igazolást

4. § (1) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése a Hivatal házi pénztárából történik.

(3)

A települési támogatás kifizetésére legkésőbb a megállapítást követő 15 napon belül
kerül sor.

3.Települési támogatás
5.§ (1) A polgármester települési támogatásban részesítheti
a) gyógyszer-kiadások viseléséhez azt a kérelmezőt, akinek az egy főre számított havi családi
jövedelme nem haladja meg
aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750.-Ft)
ab) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%.-át,
(71.250.-Ft)
és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 15%-át eléri. (4275.-Ft)

(2) A polgármester települési támogatásban részesíti - a temetést követő 30 napon belül - a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt.

(3) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást
veszélyeztető rendkívü li élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyt - elsősorban a Sztv.4 5. § (4) bekezdésében
meghatározott esetekben - akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja
meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050.-.-Ft)
b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(57.000.-Ft)

(4) Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti katasztrófára hivatkozással igényli a
rendkívüli települési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni.
Elemi kár esetén a 6.§ (1) bekezdésében rögzített összeget meghaladó támogatási összeg
megállapítására hatáskörrel a képviselő-testület rendelkezik.
6.§ (1) A települési támogatás összege az 5.§ (1) és 5.§ (3) bekezdés esetében
aj alkalmanként nem haladhat ja meg a 10.000.-Ft-ot
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(2) A település támogatás összege az 5.§ (2) bekezdés esetében lO.OOO.-Ft
(3) Az alkalmanként nyújtott önkormányzati támogatás egy naptári évben háztartásonként
legfeljebb kétszer állapítható meg azzal, hogy az önkormányzati támogatás együttes összege
egy naptári évben háztartásonként nem haladhat ja meg a 20.000.-Ft-ot.
7.§ (1) Az Önkormányzati támogatás pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes
kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmező baleset, betegség, elemi kár vagy más előre
nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, a
mindennapi életvitelhez szükséges
eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához
szükséges.
(2) A pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő
önkormányzati támogatás kamatmentes
kölcsön iránti kérelem ügyében hatáskörrel a polgármester rendelkezik.
(3) Megállapítása esetén ajogosulttal történő szerződés kötésre a polgármester jogosult.
(4) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás összege azonban a
20.000.-Ft-ot nem haladhat ja meg.
8.§ (1) A polgármester döntése alapján a rendkívüli önkormányzati támogatás természetben
is nyújtható, mely lehet élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány,
tankönyv-és
tanszervásárlás, szociális tűzifa stb.
(2) A szociális tűzifa igénylési rendszeréről, elosztásáról a képviselő-testület külön
rendeletben dönt.

4.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
9.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: ellátások) formái:
1.Szociális alapszolgáltatások:
a) szociális étkeztetés
b) házi segítségnyújtás

(2) Sajóecseg község Önkormányzata a szociális étkeztetést a fenntartásában működő
Napközi Otthon Óvoda Konyháról (3791 Sajóecseg, Állomás út 34. szám) biztosítja.
lO.§ (1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartott jaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
e) szenvedélybetegségük, vagy
f) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmányáv al
igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.
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(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell
háziorvosikezelőorvos
igazolása szerint önmaga
gondoskodni nem tud.

tekinteni azt a személyt, aki a
ellátásáról részben vagy teljesen

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági
támogatásban részesül és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint
igazolja.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget
a pszichiáter vagy neurológus
szakvéleménnyel kell igazolni.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint
- bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a
hajléktalan szállás.
(7) Szociális étkezésben azon személyek részesülhetnek, akiknek rendszeres jövedelme nem
haladja meg a 200.000.-Ft/hó összeget.
(8) A (7) pontban rögzített értékhatár fölötti jövedelemmel rendelkező kérelmezőnek, az
önkormányzat a helyi vendégétkezők részére megállapított térítési díj ellenében biztosítja az
étkezést.
(9) A szociális étkezés térítési díját, a kedvezmények mértékét e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(10) Ellátott szociális rászorultságát a Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Sajóecseg
Kirendeltsége felülvizsgálni köteles.
Házi segítségnyújtás
11. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt. 63. §-ban foglaltak szerint:
a.) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak, s e segítségnyújtással önálló életvitelüket biztosítani
tudják,
b.)
azokról
a
pszichiátriai
betegekről,
fogyatékos
személyekről,
valamint
szenvedélybetegekről,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatban
segítségek kérnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
c.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
(2) A házi segítségnyújtás igénybevétele előtt vizsgálni kell az érintett gondozási szükségletét,
s ez alapján a jogszabályi rendelkezések szerint a szolgáltatás igénybe vételi kérelemre
biztosítani kell ezt az ellátást.
(3) A házi segítségnyújtást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ellátottak számára.

Az ellátás igénybevételének módja
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12.§. (1) Az ellátás iránti kérelmet Sajóecseg község Önkormányzatához kell benyújtani az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, aki dönt az ellátás megállapításáról,
megszüntetéséről
és személyi térítési díj összegéről. Az Önkormányzat
nevében
jogosultsággal a Polgármester
(2) A kérelemhez mellékelni kell -az igényelt ellátási formának megfelelő- az e rendelet
8.§(2)-(6) bekezdései ben meghatározott dokumentumokat.
(3)Az egyszerűsített előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálat alapján dönt a kérelemről
(4) Rendkívüli élethelyzetben, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét
veszélyezteti, az haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról külön eljárás nélkül.

6.Az ellátás megszűnésének esetei, módjai
13.§ (1) Az ellátás megszűnik
a) a jogosult halálával,
b.)határozott idő lejártával,
c. )közös megegyezéssel,
(2)A jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A
jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az önkormányzat jogosult a
jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszonya felek megegyezése szerinti időpontban,
ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az Önkormányzat
képviseletében a hatáskört a polgármester gyakorolja.
(3)Az önkormányzat ajogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:
intézménybe történő elhelyezése indokolt,
ha az ellátott a gondozót munkájában szándékosan akadályozza. (lakásba felhívás
ellenében nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít vagy
azzal fenyeget.)
7.Záró rendelkezések

14.§.(1) Ez a rendelet 20 15.március 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sajóecseg
Község Önkormányzatának a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéröl, fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete.

1 nk lov i c s László
polgármester

s.k.

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző
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1.melléklet
Kérelem a települési támogatás iránt

2.melléklet

ÉTKEZTETÉS
1.Intézményi térítési díj
290.-Ft + 27 % ÁFA/Fő/nap=

bruttó 370 .-Ft

2. Személyi térítési díj megállapításának alapja:
Étkeztetést igénybe vevő
rendszeres havi jövedelme

Személyi térítési díj(ÁF Á-val növelt)

a.) 0-66.500.- Ft-ig
b) 66.5001-81.500 Ft-ig
c.)81.50 1.-Ft-tól

intézményi térítési díj 73 %-a
intézményi térítési díj 87, 5 %-a
intézményi térítési díj 100 %-a

270.-Ft
324.-Ft
370.-Ft

Záradék
Sajóecseg Önkormányzat Képviselő-testületének
kihirdetése a mai napon megtörtént.
Kihirdetés ideje: 2015. február 17.
Sajóecseg, 2015. február 17.

3/2015 .(II.16.) önkormányzati rendeletének
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Zupkóne Z'orgöly Zsuzsa
\
jegyző
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