Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011.(IX.21.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alkotmány 44./A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alkotmány 44./A § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 10. §
(1) bekezdésében, 25.§. (3) bekezdésben, 32.§ (3) bekezdésben, 38.§ (1) bekezdés c)
pontjában és (9) bekezdésében, 45.§-ában, 46.§ (1) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében,
92.§-ban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya
Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket:
a) a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély ellátás
tekintetében a polgármester- Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
rendelete szerint átruházott hatáskörbenb) a többi ellátás tekintetében a Képviselő-testület
gyakorolja. (továbbiakban: Eljáró Szerv).
2. §
Eljárási rendelkezések
(1)

Az Eljáró Szerv hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) lehet beadni, ahol térítésmentes
kérőlapot kell az igényléshez rendelkezésre bocsátani.
A kérelemhez az igénylőnek mellékelni kell:
a) az igénylő és vele egy háztartásban élők havi jövedelméről szóló igazolást,
b) az igénylő nyilatkozatát az Szt. 4.§.-ában meghatározott vagyoni
helyzetéről.
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(2)

Az Önkormányzat a beadott kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, majd azokat véleményével - az Eljáró Szervnek úgy továbbítja, hogy az a kérelmeket 30 napon
belül, Képviselő-testület esetén, ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első
testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül elbírálhassa.

(3)

A szociális ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követően, a
pénzbeli ellátást postai úton vagy átutalással kell folyósítani. Az ellátás a Hivatal
Házi Pénztárában is kifizethető.
3. §
Az ellátások formái

(1)

A Képviselő-testület által adott támogatások, a szociális rászorultságtól függően,
lehetnek:
a) pénzbeli, - a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására - vagy;
b) természetbeni támogatások;
c) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.

(2)

A szociális rászorultságtól függő ellátási formák:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) átmeneti segély,
c) temetési segély,
d) köztemetés,
e) lakáshoz jutók támogatása,
f) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
4. §
Természetben nyújtott szociális ellátások

(1)

A pénzbeli ellátás helyett - indokolt esetben - természetbeni szociális ellátás
formájában adható:
a) a lakásfenntartási támogatás,
b) az átmeneti segély,
c) a temetési segély,

(2)

A természetbeni juttatás különösen az élelmiszer, a tüzelő segély, a közüzemi díjak
kifizetése, a szociális étkezés biztosítása.
5. §
Lakásfenntartási támogatás

(1)

Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a
személy, akinek a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség a település
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közigazgatási területén van, valamint akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, s a lakásfenntartás havi költsége a
háztartás összjövedelmének a 30%-át eléri vagy meghaladja és nincs vagyona.
(2)

A helyi lakásfenntartási támogatás komfortfokozattól függetlenül minden lakásra
megállapítható, a közös háztartásban együtt élő személyek számától függetlenül.

(3)

A helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg. A támogatás elbírálása során külön lakásnak minősül az albérlet,
társbérlet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrésze.

(4)

A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti
kérelmet évente meg kell újítani.

(5)

A lakásfenntartási támogatás igényléséhez benyújtott kérelemhez 3 hónapra
visszamenőlegesen kell csatolni a fizetési kötelezettséget bizonyító számlát,
nyugtát, szerződést. Új lakásbérlet, csere- vagy adásvételi szerződéssel rendelkező
kérelmező esetében az első havi fizetési kötelezettségek igazolása fogadható el.

(6)

A lakásfenntartási támogatás megállapítható pénzbeli vagy természetbeni
juttatásként – szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szerv részére történő átutalással -. A
megállapított támogatásnál – az összeg átutalásával egyidejűleg – az érintett
közüzemi szolgáltatót az Önkormányzat értesíti.

(7)

A megállapított lakásfenntartási támogatás mértéke egységesen, minden igénylőre
vonatkozva 2.500,- Ft. A helyi lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása
hónapjának 1. napjától kell megállapítani és folyósítani.
6. §
Átmeneti segély

(1)

Vissza nem térítendő átmeneti segélyben részesíthető az, aki létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzd, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül élő kérelmező esetében annak 150%-át.

(2)

Az átmeneti segély alkalmankénti összegét rászorultságtól függően úgy kell
megállapítani, hogy mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.

(3)

A hatóság tudomás alapján, hivatalból is segélyben részesíthető az, aki az (1) és
(2) bekezdésében meghatározott körülményekkel rendelkezik, de átmeneti segély
iránti kérelmet nem nyújtott be.
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(4)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került és azonnali
segítségre szoruló személy részére átmeneti bizonyítási, döntés-előkészítési eljárás
nélkül, a kérelmező nyilatkozata alapján kiutalható. Ilyen esetben az
Önkormányzat a döntéshozatalt követő 10 napon belül, helyszíni ellenőrzéssel
győződik meg a nyilatkozat valódiságáról.

(5)

Az átmeneti segélyt pénzbeli vagy természetbeni juttatásként kell megállapítani.
7. §
Temetési segély

(1)

Temetési segély adható annak a temettetőnek, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.

(2)

A helyben szokásos átlagos temetés költsége 162.398,-Ft.

(3)

A temetési segély összege a (2) bekezdésben megállapított költség 10 %-nál
kevesebb nem lehet. A segély összege elérheti a (2) bekezdésben meghatározott
teljes összeget is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(4)

A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről, a kérelmező
vagy a vele közös háztartásban élő személy nevére kiállított számlákat, és a halotti
anyakönyvi kivonatot.
8. §
Lakáshoz jutók támogatása

(1)

Vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek azok a fiatal házasok, akik
Ásotthalom községben kívánnak családi lakóházat építeni, vagy vásárolni, és ezzel
első lakáshoz jutnak.

(2)

E rendelet szempontjából fiatal házaspárnak/élettársnak minősülnek azok, akik a
kölcsön- (adásvételi szerződés) megkötése időpontjában a 40. életévüket nem
töltötték be.

(3)

A támogatás kizárólag rászorultságra tekintettel annak a házaspárnak/élettársi
kapcsolatban élőknek nyújtható:
a) akinek lakástulajdona, - szükséglakást kivéve – 1.000.000,- Ft-nál nagyobb
értékű, értékesíthető résztulajdona nincs,
b) akiknek lakásbérleti jogviszonya - a határozott időre szólót és szolgálati
jellegű lakást kivéve -, illetőleg állandó használati joga nem volt,
c) aki üdülőtulajdonnal nem rendelkezik,
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d) aki, építés esetén – amennyiben pénzbeli támogatást igényel – beépíthető
építési telekkel, építési engedéllyel, illetve már elkészített családi lakóház
alapjával rendelkezik,
e) akinél a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg,
f) aki 1.000.000.- Ft- értéket meghaladó egyéb vagyontárggyal (pl.: gépjármű,
műkincs stb.) nem rendelkezik.
(4)

A kérelmeket a Képviselő-testület az első félévben a júniusi ülésen - az éves
költségvetési keret 50 %-ának mértékéig -, míg a második félévben a novemberi
ülésén - a fennmaradó keret erejéig - bírálja el.

(5)

Az Eljáró Szerv amennyiben a lakáshoz jutók részére megállapított éves
költségvetési keret nem került felhasználásra, a novemberi ülésen támogatásban
részesítheti azt a kérelmezőt is, aki az életkori vagy jövedelmi feltételeknek nem
felel meg, illetve nem első lakástulajdonát szerzi.

(6)

A támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg az éves költségvetési
rendeletben biztosított előirányzat alapján, az építési költségek, illetve a vételár
függvényében. Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a költségek, illetve a
vételár 30 %-át.

(7)

Ha a házaspár egyik tagja vagy az élettársak egyike korábban már igénybe vette a
támogatást, csak a másik fél jogosult a támogatás 50 %-ára.

(8)

A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmezőknek lakástulajdona nem
volt és jelenleg sem rendelkeznek lakástulajdonnal, illetve értékesíthető
résztulajdonnal.
A kérelemhez csatolni kell:
a) építés esetén az építési engedélyt és az építkezés költségvetését,
b) vásárlás esetén a vevő és az eladó között létrejött előszerződést, adás-vételi
szerződést,
c) jövedelemnyilatkozatokat.

(9)

A Képviselő-testület határozata alapján a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet a kifizetett támogatásokról.

(10)

Amennyiben az építkezés, ill. vásárlás meghiúsul, vagy az ingatlant a
használatbavételi engedély kiadása előtt elidegenítik, az építtetőnek, vásárlónak a
támogatást, ezek bekövetkezését követő 15 napon belül - a mindenkor érvényes
jegybanki kamatokkal növelten - egy összegben vissza kell fizetnie.

(11)

E rendelet alapján ugyanazon család csak egy alkalommal részesíthető lakáshoz
jutók támogatásában.
9. §
Köztemetés
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A közköltségen való eltemettetés esetén, a helyben szokásos legolcsóbb temetést
lehet igénybe venni.
10. §
Közgyógyellátás
(1)

Kérelmére méltányossági alapon közgyógyellátásban részesíthető az a személy,
aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan
magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2)

Szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy
meghaladja.

(3) A közgyógyellátásra való jogosultság egy évre kerül megállapításra. A feltételek
fennállása esetén a rászorult újra kérheti az ellátás biztosítását.
14. §
Szociális szolgáltatások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(1) Az Önkormányzat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményén keresztül a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások közül az alábbi szociális alapszolgáltatások ellátását
biztosítja:
a) tanyagondnoki szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítő szolgáltatás
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) közösségi ellátás,
g) támogató szolgáltatás,
h) nappali ellátás (Idősek Klubja).
(2) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül szakosított
ellátásként a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének keretében az Idősek
Otthona ellátását biztosítja.
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12. §
Tanyagondnoki Szolgáltatás
(1)

A tanyagondnoki szolgáltatás keretében kell gondoskodni Ásotthalom külterületén
élő és szociálisan rászoruló olyan személyek segítéséről, akik életkoruk, vagy
egészségi állapotuk miatt, önmaguk ellátására csak segítséggel képesek.

(2)

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatai Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala
önálló szakfeladatán kerülnek ellátásra.

(3)

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatait a tanyagondnokok a (3) bekezdésben
megállapított körzethatárok alapján látják el, és ennek keretében a következő
szolgáltatásokat végzik:
a) egészségügyi szolgáltatások
- gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzése,
- a külterületen élő betegek orvoshoz szállítása,
b) szállítási szolgáltatások
- bevásárlás, árubeszerzés,
- háztartási gépek javíttatása,
- tüzelőszállítás,
- gázpalackcsere,
- levelek, csomagok feladása a postán,
- ebédszállítás az oktatási, nevelési intézmények és a rászorulók részére,
- csoportok különböző rendezvényekre szállítása alkalmanként,
c) szabadidős tevékenységek szervezése
- tájékoztatja a külterületi lakosságot a kulturális programokról és elősegíti
azokon való részvételüket,
- igény szerint könyveket cserél a könyvtárban,
- besegít a helyi kulturális programok lebonyolításában,
d) egyéb szolgáltatások
- a rászorultak körében felmerült problémák megoldásában való
segítségnyújtás,
- hivatalos ügyek intézése,
- tájékoztatja az önkormányzatot a lakosság körében felmerült igényekről,
problémákról.

(4)

A tanyagondnoki feladatokat ellátók körzetei:
I. körzet

I. kerület
IX. kerület
X. kerület

II. körzet

II. kerület
III. kerület
IV. kerület 371-ig

III. körzet

IV. kerület 372-től,
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IV. körzet

V. kerület
VI. kerület
VII. kerület 1083-ig,

V. körzet

VII. kerület 1084-től,
VIII. kerület

13. §
Szakosított ellátás
Idősek Otthona
(1)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézménye szakosított ellátásként az Idősek Otthonában
gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal,
illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban
meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról, feltéve, hogy
ellátásuk más módon nem oldható meg.

(2)

Az Idősek Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött
személyeknek (időskorúaknak) ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

14. §
Az ellátottak érdekvédelme
(1)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézményében a nappali ellátás – Idősek Klubja – és a
szakosított ellátás – Idősek Otthona – tekintetében külön-külön Érdekképviseleti
Fórumot kell létrehozni (továbbiakban: Fórum), amelynek tagjai:
a) az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő,
b) az ellátottak hozzátartozói, törvényes képviselői közül 1 fő,
c) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
d) a fenntartó képviseletében 1 fő.

(2)

A Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedést
kezdeményezhet a Képviselőtestületnél, az ellenőrzést ellátó hatóságoknál.

(3)

A Fórum részletes szabályait az intézmény házirendjében kell meghatározni.
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15. §
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
(1) Az Szt. 58/B.§ (2) bekezdése alapján létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
tagjai:
a.) a polgármester,
b.) a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
c.) a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ vezetője,
d.) a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője,
e.) Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos
Személyeket Ellátó Részlegének vezetője.
(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést.
(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal határozatképes, ha legalább három tagja jelen
van, határozatait egyszerű többséggel hozza.
16. §
A rendelet mellékletei
(1) E Rendelet alkalmazásánál a következő mellékleteket kell használni:
1. számú melléklet: Jövedelemnyilatkozat
2. számú melléklet: Kérelem Helyi lakásfenntartási támogatás igényléséhez
3. számú melléklet: Kérelem Normatív lakásfenntartási támogatás igényléséhez
(2) E Rendelet alkalmazásánál a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet és a gondozási
szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM
rendelet mellékleteit is használni kell.
26. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
29/2007.(IX.21.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.
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(2) Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ásotthalom, 2011. szeptember
Petró Ferenc
polgármester

Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző

Kihirdetve: 2011. szeptember 21.
Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző

