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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2007. (IX.21.) KT rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 25.§.
(3) bekezdésben, 32.§ (3) bekezdésben, 92.§-ban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület által
adható pénzbeli és természetbeni szociális ellátási formák helyi szabályozására a következő
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

1. §
A rendelet hatálya

1

(1)

A Rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed:
Ásotthalom Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási
területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre,
hontalanokra és a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2)

A Rendelet hatálya az átmenti segély, étkeztetés és szállás biztosítása tekintetében
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak Ásotthalom község közigazgatási területén jogszerűen
tartózkodó állampolgáraira is.

(3)

A rendelet hatálya kiterjed
a) 1a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Ásotthalom község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgáshoz és a tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén
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gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és a lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerint Ásotthalom község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.
(4)

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

2

(1)

A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(2)

Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra
rászorulónak – ide értve az Szt. 3.§ (2) bekezdésében foglalt személyeket is –
átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra
rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

(3)

Az ellátást megállapító a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről
haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, s ezzel
egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését.

(4)

2

(5)

A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és
körülmények (jövedelmi és vagyoni viszonyok stb.) megváltozásáról 15 napon
belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

(6)

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.

A szociális hatáskört gyakorló szerv vezetője az eljárási határidőt annak letelte
előtt - indokolt esetben - egy ízben, legfeljebb tíz munkanappal
meghosszabbíthatja.
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(7)

A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál,
amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(8)

4

(9)

Az Önkormányzat a döntés-előkészítés során a kérelmező által becsatolt
igazolásokat és nyilatkozatokat ellenőrzi, s a kérelmező életkörülményeiről
környezettanulmányt készít. Amennyiben a kérelmező életkörülményei alapján, a
becsatolt jövedelem-nyilatkozatban foglaltak vitathatók, az Önkormányzat
felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját vagy családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási
költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(10)

5

Az Önkormányzat a beadott kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, majd azokat véleményével - az Eljáró Szervnek úgy továbbítja, hogy az a kérelmeket 22
munkanapon belül, Képviselő-testület esetén, ha ez nem lehetséges, a határidő
letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban 45 munkanapon belül
elbírálhassa.

A polgármester döntése ellen a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül
a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni, amely fellebbezést a Hivatalhoz kell
írásban vagy szóban benyújtani. A polgármester a fellebbezést - ha a fellebbezés
alapján a határozatát nem vonja vissza, egészíti ki, javítja, illetve nem módosítja, a
szükséges iratok csatolásával -, a Képviselő-testület soron következő ülése elé
terjeszti

(11) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
(12) A szociális ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követően, a
pénzbeli ellátást postai úton kell folyósítani, vagy az ellátás a Hivatal Házi
Pénztárában is kifizethető.
(13) Az ellátásban részesített rászorultságát a Hivatal utólagosan is ellenőrizheti. A
rendszeresen folyósított ellátások esetén a rászorultság feltételeinek folyamatos
fennállását ellenőrizni kell.

3
4
5
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(14) A jogszabályi feltételek hiányában vagy a jogszabályi rendelkezések
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására
vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésre,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi
térítési díj teljes összegének megfizetésére (továbbiakban a)-c) pont együtt:
megtérítés)
(15) A megtérítést a Ptk. 232.§ (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt
összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és
rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra
számítható fel. Az Eljáró Szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három
hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az
igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy
év már eltelt.
(16) Az Eljáró Szerv a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat
összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, ha a visszafizetés a
kérelmező és családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
(17) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás fenntartása és
megszüntetése, felülvizsgálata, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése,
valamint a személyes szociális gondoskodásban részesülő személy
vonatkozásában keletkező adatkezelés és nyilvántartás vonatkozásában az Szt.
megfelelő rendelkezései szerint kell eljárni.
(16)6
3. §
Az ellátások formái

6

(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) méltányossági ápolási díj,
c) átmeneti segély,
d) temetési segély,
e) köztemetés,
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f) lakáshoz jutók támogatása,
g) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.

4. §
Rendszeres szociális segély
(1)

7,8

Az Szt. 37/B.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti személy részére a rendszeres
szociális segély megállapításának, folyósításának feltétele az Önkormányzattal,
valamint az általa a beilleszkedési program megszervezésére és lebonyolítására
kijelölt szervvel – Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményével (a továbbiakban:
együttműködésre kijelölt szerv) – való együttműködés.

(2) 9Az együttműködési kötelezettség keretében az (1) bekezdésben meghatározott
személy köteles:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát,
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre
kijelölt szervvel, továbbá
c) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
10

(3) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság
időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha
a) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való
részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy
b) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja, vagy
c) a közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a
munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül „nem alkalmas”
minősítést kapott.

11

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására
való jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a
rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap
első napjától kell folyósítani.

12

7

(5) A (3) bekezdés a) pontja esetében amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult
személy az egészségi állapotának javulása miatt közcélú munkába való
részvételének biztosítását kéri, és az állapotváltozást szakorvosi véleménnyel
igazolja, a feltétel megszűnését illetve az orvosi véleménynek a Hivatalba történő
beérkezését követő hónap első napjától az Szt. 35.§ (1) bekezdése szerinti
együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára –
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amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll –
rendszeres szociális segély jár.

5. §
Beilleszkedést segítő program
(1)

13

(2)

14

A beilleszkedést segítő program a 4.§ (1) bekezdés szerinti személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodik.

A beilleszkedést segítő program típusai:
a) tanácsadás (jogi, egészségügyi, szociális),
b) csoportos és egyéni önsegítő képességfejlesztő foglalkozás,
c) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
d) munkavégzésre felkészítő program.
e) oktatásban és képzésben való részvétel elősegítése.

(3) 15Az együttműködésre kijelölt szerv feladatai:
a) figyelemmel kíséri, hogy a 4.§ (1) bekezdés szerinti személy a rendszeres
szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül nyilvántartásba vetette-e magát, a nyilvántartásba vétel
elmulasztása esetén megvizsgálja a mulasztás okát,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedési
program menetéről, típusairól, az együttműködés szabályairól,
c) kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési programot,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel
és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról,
f) tájékoztatja az Önkormányzatot a nyilvántartásba vétel elmulasztásáról, a
beilleszkedést segítő program elfogadásának vagy aláírásának megtagadásáról és
az együtt nem működés tényéről 5 munkanapon belül
(4) 16A 4.§ (1) bekezdés szerinti személy köteles:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyre való
jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül nyilvántartásba vetetni magát,
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre
kijelölt szervvel,
c) folyamatos kapcsolatot tartani az együttműködésre kijelölt szervvel,
13
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d) a számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló
foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési
programban részt venni,
e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben részt
venni,
f) az önkormányzat vagy az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége által
felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadni.
(5)
(6)
(7)

17
18

Az együttműködési kötelezettség megszegésének tekinthető, ha a 4.§ (1) bekezdés
szerinti személy a (4) bekezdés szerinti kötelességeinek nem tesz eleget.

19

(8) Az együttműködésre kötelezett a részére fel nem róható akadályoztatás esetén a
törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján is igazolhatja távolmaradását. Az
igazolás iránti kérelem mind szóban, mind írásban benyújtható az elmulasztott
határidő utolsó napjától számított 8 napon belül. Amennyiben az akadályoztatás
oka ezt követően szűnik meg, a 8 napos határidő számítása az akadályoztatás
megszűnését követő naptól kezdődik.
(9) 20
(10) 21
(11) 22
(12) 23
(13) 24

6. §
Lakásfenntartási támogatás
(1)

17

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
Módosította: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
19
Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
20
Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
21
Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
22
Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
23
Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
24
Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
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(2)

Az Önkormányzat az Szt. 38.-39.§ rendelkezéseit alkalmazva:
- normatív lakásfenntartási támogatást, és
- helyi lakásfenntartási támogatást nyújt,

(3)

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség a település közigazgatási területén van, valamint
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, s a lakásfenntartás
havi költsége a háztartás összjövedelmének a 30%-át eléri vagy meghaladja.

(4)

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

(5)

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.

(6)

A lakásfenntartási támogatás szempontjából költségként figyelembe vehető
kiadások:
a) lakbér vagy albérleti díj,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
c) víz- és csatornahasználati díj,
d) villanyáram díja,
e) gázfogyasztás díjai,
f) tüzelőanyag költségei,
g) szemétszállítás költségei.

(7)

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

(8)

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.

(9)

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.

(10) 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.

7. §
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Ápolási díj
(1)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2)

Az Eljáró Szerv méltányossági ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak,
aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi,
feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.

(3)

A méltányossági ápolási díj megállapítása, kifizetésére, folyósítására,
felülvizsgálatára, szünetelésére, megszüntetésére az Szt. 41.-43.§-okban
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(4)

A méltányossági ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a.

(5)

A méltányossági ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít és a
díjban részesülő személy az ellátás után, nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett.

(6)

Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

8. §
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)

Átmeneti segélyben részesíthető az elemi károsult, feltéve, hogy a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő kérelmező esetében annak 250%-át.

(3)

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

(4)

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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(5)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került és azonnali
segítségre szoruló személy részére átmeneti segély az e rendeletben szabályozott
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.

(6)

Az átmeneti segélyt pénzbeli vagy természetbeni juttatásként kell megállapítani.

9. §
Temetési segély
(1)

Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
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.

(2)

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

(3)

Nem állapítható meg temetési segély annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesült.

(4)

25

(5)

A temetési segély összege a (4) bekezdésben megállapított költség 10 %-nál
kevesebb nem lehet. A segély összege elérheti a (4) bekezdésben meghatározott
teljes összeget is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(6)

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.

A helyben szokásos átlagos temetés költsége 157.500,-Ft.

10. §
Lakáshoz jutók támogatása
(1)

25

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

Módosította: 1/2010.(I.20.) rendelet – Hatályos: 2010. január 20. napjától
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(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,
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
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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.
11. §
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.
12. §
Köztemetés

(1)

A polgármester gondoskodik a település közigazgatási területén elhunyt
személynek – halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül –
közköltségen való eltemettetéséről, ha:
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2)

Az Önkormányzat az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló
lakóhelye (továbbiakban: utolsó lakhely) szerinti települési önkormányzattól
kérheti a köztemetés költségének megtérítését. A megtérítés iránti igényt a
köztemetés elrendelésétől számított hatvan napon belül kell bejelenteni.

(3)

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti
vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.

(4)

A közköltségen való eltemettetés esetén, a helyben szokásos legolcsóbb temetést
lehet igénybe venni.
13. §
Közgyógyellátás
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(1)

Közgyógyellátás a szociálisan rászoruló személy részére az egészségi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás.

(2)

Kérelmére közgyógyellátásban részesíthető az Szt. 50.§. (1) és (2) bekezdésben
foglaltakon kívül az a személy is, aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése
nélkül nem képes viselni.

(4)

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.

(5) 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) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a
szakosított ellátásokat.
(2)

26

(3)

27

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az alábbi
szociális alapszolgáltatások ellátását biztosítja:
a) tanyagondnoki szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) közösségi ellátás,
g) támogató szolgáltatás,
h) nappali ellátás (Idősek Klubja).

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.
15. §

26
27

Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától
Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától
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Szociális alapszolgáltatások
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában.

16. §
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)

28

(3)

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatait a tanyagondnokok a (3) bekezdésben
megállapított körzethatárok alapján látják el, és ennek keretében a következő
szolgáltatásokat végzik:

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

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,

28

Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától

16
- 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,

IV. körzet

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

V. körzet

VII. kerület 1084-től,
VIII. kerület
17. §
Étkeztetés

(1)

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

(2)

29

Szociálisan rászorultnak minősül az, aki
a) 65. életévét betöltötte vagy
b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
c) vakok személyi járadékában részesül, vagy
d) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
e) hajléktalan

(3) 30Az étkeztetés feladata a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális
és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményén keresztül kerül ellátásra.
29

Módosította: 38/2007. (XII.19.) rendelet – Hatályos: 2008. január 01. napjától
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18. §
Házi segítségnyújtás
(1)

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.

(2)

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.

(3)

31

A házi segítségnyújtás feladata a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményén
keresztül kerül ellátásra.
19. §
Családsegítés

30

(1)

A családsegítést a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2)

32

A családsegítés feladatai a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye közreműködésével
a Szt. 64.§-ának és E Rendelet rendelkezéseinek alapján kerül ellátásra.

(3)

33

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézménye a családsegítés tevékenysége körében:
a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, életvitelét
hátrányosan befolyásoló okok feltárásában és megszüntetésében, mentális
problémáinak megoldásában,
b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb
tanácsokat ad,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális
helyzetét,

Kiegészítette: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától
32
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d) kezdeményezi a Képviselő-testületnél a kötelező önkormányzati feladatoknak
nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások
bevezetését.
20. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(1)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2)

34

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatai a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményén
keresztül kerülnek ellátásra.

(3)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Gondozási Központ működteti.

(4)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedések megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

21. §
Közösségi ellátás

34

(1)

35

(2)

36

(3)

A közösségi pszichiátriai ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben
történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

(4)

A közösségi pszichiátriai ellátás keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
b) a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,

A közösségi ellátás feladatai közül a közösségi pszichiátriai ellátás feladatai a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézményén keresztül kerülnek ellátásra.

Módosította: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
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c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást
igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
d) a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel
ösztönzését és figyelemmel kísérését,
f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése
érdekében.
(5)

A pszichiátriai beteg állapotának figyelemmel kísérése érdekében a szociális
ellátást végző személy kapcsolatot tart fenn az ellátott személy háziorvosával,
illetve pszichiátriai szakorvosával, valamint családjával.

(6)

A pszichiátriai beteg számára segítséget kell nyújtani:
a) egészségi és pszichiátriai állapota javításában,
b) a mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában és problémái
megoldásában,
c) a szociális és mentális gondozásban,
d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásában.

22. §
Támogató Szolgáltatás
37

(1)

(2)

A támogató szolgáltatás feladatai a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményén
keresztül kerülnek ellátásra.

38

(3) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása révén
(4) A támogató szolgáltatás feladatai a fogyatékosságnak megfelelően különösen:
a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, valamint
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása speciális személyi
személyszállítás és szállító szolgálat működtetése keretében,
b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő
egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való
hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a társadalmi beilleszkedést segítő
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
37
38
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d) jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához,
családi kapcsolataik erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokba való
részvételükhöz,
f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos
személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
g) segítségnyújtás
a
fogyatékos
emberek
társadalmi
integrációjának
megvalósításához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős
kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
h) a fogyatékos személyek munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások
elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

23. §
Nappali ellátás
Idősek Klubja
(1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá
igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
(2)

39

A nappali ellátás (Idősek Klubja) feladatai a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményén keresztül kerülnek ellátásra.

24. §
Szakosított ellátás
Idősek Otthona

39
40

(1)

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult
személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell
gondozni.

(2)

40

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
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meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról,
ellátásuk más módon nem oldható meg.
(3)

feltéve, hogy

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

25. §
Térítési díjak
,

(1) 41 42 A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye térítési díjai ellátási formák szerint a
következők:
a) Nappali ellátás keretében igénybevett étkezés térítési díja:
reggeli
ebéd
vacsora
összesen

140,-Ft/nap,
479,-Ft/nap,
340,-Ft/nap,
959,-Ft/nap.

b) Az Idősek Otthonában a térítési díj:
ba) 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült számára
- napi

1.962,-Ft/fő,

- havi

58.860,- Ft/fő.

bb) annak, akinek a Szt. 119/c.§-a alapján megállapított jövedelme a
mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:
- napi
- havi

1.848,-Ft/fő,
55.440,-Ft/fő.

bc) annak, akinek a Szt. 119/c.§-a alapján megállapított jövedelme a mindenkori
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja vagy akiknek ellátását a Szt. 68/B.§ (1)
bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel kell végezni:
- napi

41
42

1.962,-Ft/fő,

Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától
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- havi

58.860,-Ft/fő.

bd) amennyiben az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe az Idősek
Otthona térítési díját csökkenteni kell az élelmezésre fordított költséggel, melynek
összege:
reggeli

140,-Ft/nap,

ebéd

479,-Ft/nap,

vacsora

340,-Ft/nap,

összesen

959,-Ft/nap.

c) Házi segítségnyújtás keretében hivatásos gondozónő közreműködése:
ca) annak, akinek a Szt. 119/c.§-a alapján megállapított jövedelme a mindenkori
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:
20,-Ft/óra.
cb) annak, akinek a Szt. 119/c.§-a alapján megállapított jövedelme a mindenkori
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja vagy akiknek ellátását a Szt. 63.§ (8)
bekezdése alapján átmeneti jelleggel kell végezni:
69,-Ft/óra.

d) Szociális étkeztetés térítési díjai:
da) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/c.§-a alapján megállapított
jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és az étkezést
helyben veszi igénybe, vagy annak elszállításáról maga gondoskodik:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
116,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
596,-Ft/nap.
db) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/c.§-a alapján megállapított
jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és részére az étel
kiszállításra kerül:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
116,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
596,-Ft/nap. + 72,-Ft kiszállítási költség
dc) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/C.§-a alapján megállapított
jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át eléri, de nem haladja meg a 300%át és az étkezést helyben veszi igénybe, vagy annak elszállításáról maga gondoskodik:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
157,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
637,-Ft/nap.
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dd) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/c.§-a alapján megállapított
jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át eléri, de nem haladja meg a 300%át és részére az étel kiszállításra kerül:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
157,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
637,-Ft/nap. + 72,-Ft kiszállítási költség
de) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/C.§-a alapján megállapított
jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át meghaladja és az étkezést helyben
veszi igénybe, vagy annak elszállításáról maga gondoskodik:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
224,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
704,-Ft/nap.
df) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/C.§-a alapján megállapított
jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át meghaladja és részére az étel
kiszállításra kerül:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
224,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
704,-Ft/nap. + 72,-Ft kiszállítási költség
dg) azon szociálisan nem rászoruló részére aki az és az étkezést helyben veszi igénybe, vagy
annak elszállításáról maga gondoskodik:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
479,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
959,-Ft/nap.
dh) azon szociálisan nem rászoruló részére, akinek az étel kiszállításra kerül:
reggeli
140,-Ft/nap,
ebéd
479,-Ft/nap,
vacsora
340,-Ft/nap,
összesen
959,-Ft/nap. + 72,-Ft kiszállítási költség

e) Támogató Szolgálat keretében:
ea) az egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok - személyi higiénia megtartása,
lakókörnyezeti higiénia megtartása, háztartási teendők (segítségnyújtás bevásárláskor,
önálló bevásárlás az ügyfél számára), ápolási, gondozási tevékenység (mosdatás, fürdetés,
szájápolás, szemápolás, kezelés, orr fültisztítás, széklet -, és vizeletürítéssel kapcsolatos
teendők, hajápolás, kéz-, és lábápolás, mozgatás, lakókörnyezeten belül szőrtelenítés,
váladékfelszívó eszközökkel kapcsolatos tevékenységek), sebkezelés, kötözés, ápolás,
mozgatás ágyban, kiültetés székbe, kerekes székbe, étel elkészítése, étkeztetés, mosogatás,
takarítás a lakókörnyezetben, mosás, vasalás , ágyazás, varrás - biztosítása a fogyatékos és
halmozottan fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan óradíjban
meghatározva :
- szociálisan rászorult személyek esetében:
209,- Ft
- szociálisan nem rászorult személyek esetében:
707,- Ft.
eb) gépkocsival történő személyszállítás:
- szociálisan rászorult személyek esetében:

50,- Ft/km
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- szociálisan nem rászorult személyek esetében:

1278,- Ft/km.

f) Térítésmentes ellátások:
fa)Tanyagondnoki Szolgáltatás,
fb) Közösségi pszichiátriai ellátás,
fc) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
fd) nappali ellátás esetében a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
esetében az ellátás
fe) Támogató Szolgálat keretében az alábbi feladatok:

g) Az a)- e) pontban felsorolt ellátások igénybevétele esetén a fizetendő személyi
térítési díjakat az Szt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményének vezetője állapítja meg, vizsgálja felül.

(2)

A személyi térítési díjakat, havonta utólag kell megfizetni.

26. §
Az ellátás igénybevételének rendje
(1)
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A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások igénybevétele önkéntes.

(2)

44

(3)

Az Idősek Otthonába nem vehető fel az a személy, akiről az alapszolgáltatás
keretében tudnak gondoskodni, ill. akinek az életkora, egészségi állapota és
fogyatékossága nem felel meg az Szt.-ben előírt feltételeknek.

(4)

Az intézményvezető az igénybevételi eljárását és az igénylő intézményi
elhelyezését a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet előírásai szerint végzi.

(5)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének feltétele, hogy az
intézményvezető megállapodást kössön az ellátást igénylővel, illetve annak
törvényes képviselőjével kivéve, ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelező
intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul. A megállapodást, annak
megkötésétől számított 15 napon belül kell megküldeni a Polgármesternek. A
megállapodások E Rendelet 4., valamint a 7-13. számú mellékletében találhatóak.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézménye által nyújtott ellátások igénybevételéről a
Tagintézmény vezetője dönt.

Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától
Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától
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27. §
Az ellátottak érdekvédelme
(1)

45

(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.

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.

27/A.§ 46
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
(1) Az Szt. 58/B.§ (2) bekezdése alapján létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
tagjai:
a.) a polgármester,
b.) a Szociális, Ifjúsági és Sport 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.
28. §
Értelmező rendelkezések
E Rendelet alkalmazásánál az Szt. 4.§. (1) bekezdésben szereplő értelmező
rendelkezéseket kell alkalmazni.
29. §
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Módosította: 39/2008. (XII.22.) rendelet – Hatályos: 2009. január 01. napjától
Megállapította: 1/2009. (I.21.) rendelet – Hatályos: 2009. január 21. napjától
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A rendelet mellékletei
(1) E Rendelet alkalmazásánál a következő mellékleteket kell használni:
1. számú melléklet: Jövedelemnyilatkozat
2. számú melléklet: 47
3. számú melléklet: 48
4. számú melléklet: 49
5. számú melléklet: Kérelem Helyi lakásfenntartási támogatás igényléséhez
6. számú melléklet: Kérelem Normatív lakásfenntartási támogatás igényléséhez
7. számú melléklet: 50
8. számú melléklet: 51
9. számú melléklet: 52
10. számú melléklet: 53
11. számú melléklet: 54
12. számú melléklet: 55
13. számú melléklet: 56
14. számú melléklet: 57
(2)

58

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.

30. §
Záró rendelkezések

47

(1)

E Rendelet 2007. október 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének:

Hatályon kívül helyezte: 6/2008. (II.13.) rendelet Hatályos: 2008. március 01-től
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
49
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
50
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
51
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
52
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
53
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
54
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
55
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
56
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
57
Hatályon kívül helyezte: 39/2008. (XII.22.) rendelet Hatályos: 2009.január 01-től
58
Módosította: 6/2008. (II.13.) rendelet – Hatályos: 2008. március 01. napjától
48
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a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelete, valamint
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról szóló 2/1997.(II.24.) számú rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló, többször
módosított
4/1996.(III.14.)
számú
rendelet
módosításáról
szóló
12/1997.(XII.18.) számú rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 9/1998.(IV.16.) számú
rendelete,
az Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1998. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 1998.
évi vitelének szabályairól szóló módosított 1/1998.(II.12.) sz. rendeletének
módosításáról szóló 19/1998.(XII.10.) sz. rendeletének 2.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 6/1999.(III.30.) számú
rendelete,
Ásotthalom Község Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló,
módosított
2/1999.(II.15.)
számú
rendelet
módosításáról
szóló
18/1999.(XII.30.) számú rendeletének 3.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 5/2000.(III.23.) számú
rendelete,
Ásotthalom Község Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló
2/2000.(II.15.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/2000.(VI.29.) sz. rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.) számú
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 21/2000.(XII.19.) számú
rendelet 1.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.) számú
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 3/2001.(II.15.) számú rendelet
1.§-a,
az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.15.) sz.
rendeletének módosításáról szóló 10/2001.(VI.28.) sz. rendeletének 3.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 17/2001.(XI.30.) számú
rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2001.(XII.27.) számú
rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról szóló 7/2002.(V.30.) számú rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról szóló 15/2002.(XII.18.) számú rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 3/2003.(II.12.) számú
rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.) számú
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rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 8/2003.(VI.18.) számú
rendeletének 1.§ - 3.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.) számú
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 12/2003.(IX.10.) számú
rendeletének 1.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 20/2003.(XII.17.) számú
rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 2/2004.(I.21.) sz.
rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.) számú
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 10/2004.(VI.23.) KT.
rendeletének 1.§ - 11.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 15/2004.(IX.15.) Kt.
rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú és a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.) számú rendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló 19/2004.(XI.24.) Kt. rendeletének 1.§ - 4.§-a és 6.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.)
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 3/2005.(I.26.) Kt.
rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló 5/2005.(II.16.) Kt. rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú és a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.) számú rendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló 20/2005.(IX.29.) KT. rendeletének 1.§ - 5.§-a,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
24/2005.(XI.23.) KT. rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
6/2006.(III.2.) KT rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
15/2006.(VII.04.) Kt rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
19/2006.(IX.27.) KT rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
23/2006.(XII.01.) KT rendelete,
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a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
26/2006.(XII.29.) KT rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
1/2007.(I.26.) KT rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
4/2007.(II.16.) KT rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
7/2007.(IV.18.) KT rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
18/2007.(VI.27.) KT rendelete,
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló
20/2007.(VIII.03.) KT rendelete.

(3)

E Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.

(4)

E Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ásotthalom, 2007. szeptember
Petró Ferenc sk.
polgármester

Gárgyán István sk.
helyettesítő jegyző

Kihirdetve: 2007. szeptember 21.
Gárgyán István sk.
helyettesítő jegyző

Záradék: E rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi
normákkal harmonizáló központi jogszabályokon alapul.

