Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról
(tervezet)
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 32. § (3) bekezdésében,
a 38. § (9) bekezdésében, a 43/B. §-ban, a 47-48. §-ban, az 50. § (3) bekezdésében, a 62.
§ (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Hatásköri és eljárási rendelkezések
1. §
(1) A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a Sztv. 4. §ban foglaltakat
kell alkalmazni.
(2) A rendeletben meghatározott ellátások közül a Balaton Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt: a Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjról, és az 50.§
(3) bekezdésében meghatározott közgyógyellátásról.1
(3) A rendeletben meghatározott ellátások közül a Balaton Községi Önkormányzat
Polgármestere dönt a köztemetésről.2
(4) A rendeletben meghatározott ellátások közül a Balatoni Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt: az aktív korúak ellátásáról, a
lakásfenntartási támogatásról és az étkeztetésről.
2. §
A rendeletben szabályozott szociális ellátás megállapítása
iránti kérelmet a Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hivatalában
(a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
(2)
A Hivatal a szociális ellátást igénylő szociális helyzetéről
tájékozódik, ennek keretében:
a)
a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi
viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja,
b)
becsatoltatja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben szabályozott,
szükséges bizonyítékokat,
c)
becsatoltatja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben szabályozott,
szükséges bizonyítékokat,
(1)

1 Szövegét megállapította a 14/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.
2 Szövegét megállapította a 14/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.
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környezettanulmányt készíthet a kérelmezőnél,
egyéb eljárási cselekményeket végezhet a Sztv. 10. § alapján.

d)
e)

3. §
(1)
A jogerősen megállapított pénzbeli szociális ellátásokat a Hivatal
folyósítja az alábbiak szerint:
1.a)az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatást és az ápolási
díjat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §-ban foglaltaknak megfelelően,
1.b)
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A pénzbeli szociális ellátások kifizetése – az ügyfél kérése szerint –
történhet: házipénztárból, postautalványon vagy lakossági folyószámlára való
átutalással.
(2)

2. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
4. §
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével,
csökkentésével és a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban a Sztv. 17. §
alapján a hatáskörök gyakorlói döntenek.
II. Fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
1. Aktív korúak ellátása
5. §
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításával, összegének
módosításával, szüneteltetésével, felülvizsgálatával, tovább folyósításával,
megszüntetésével, felfüggesztésével és elutasításával kapcsolatos hatáskört a
jegyző gyakorolja a Sztv. 33-37/C. § alapján.
6. §
(1) A Szt. 33. § (7) bekezdése alapján a képviselő-testület az aktív korúak
ellátására való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója,
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására
vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.
(2) Tiszta legyen a lakásnak vagy a háznak, melyben életvitelszerűen lakik,
udvara, kertje,
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra
rendszeresített tárolóban található,
3 Szövegét hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. január 1től.
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b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, kaszált, nincsenek lábon álló,
elszáradt fás szárú növények,
c) csak fedett melléképületben találhatóak olyan eszközök, berendezések
vagy egyéb holmik, melyek eredeti rendeltetésüknek megfelelően fedett
helyen történő tárolást igényelnek,
d) az udvarban, kertben nincs veszélyesnek minősülő hulladék, építési
törmelék.
2. Rendszeres szociális segély
7. §
(1) A jegyző rendszeres szociális segélyben részesíti azt az aktív korúak
ellátására jogosult személyt, aki a Sztv. 37. § rendelkezései alapján jogosult az
ellátásra.
(2) A Sztv. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként a Balaton Községi Önkormányzat
Gyermekjóléti Szolgálatával (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat)
együttműködik, amelynek keretében a Gyermekjóléti Szolgálatnál kérelmezi a
nyilvántartásba vételét a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését
követő 15. napon belül.
(3) A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a Gyermekjóléti
Szolgálattal való kapcsolattartásra,
(4) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a (2)-(3)
bekezdésben foglalt együttműködést nem vállalja.
8. §
(1) A Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján - a Sztv. 37. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában foglaltakon túl – az önkormányzat jegyzője az aktív korúak ellátására
jogosult személy részére rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít
meg, családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel.
(2) Családi körülmények:
a) az egészségi és mentális problémával küzdő családtag felügyeletének,
ápolásának szükségessége megalapozza a mentesség biztosítását azon
esetekben, ahol egyéb szociális/egészségügyi szolgáltatások, ellátások
igénybevételével a családtag ellátása nem biztosítható,
b) gyermekeit egyedül nevelő szülő, főként, ha nincs a településen olyan
rokon, más családtag, aki a szülő segítségére lenne,
c) fogyatékos gyermeket nevelő szülő, amennyiben nem részesül ápolási
díjban,
d) súlyos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy, amennyiben az
ápolást maga végzi és nem részesül ápolási díjban,
e) nem megfelelő lakhatási megoldással rendelkező személy, amennyiben
lakáskörülményei nem teszik lehetővé a folyamatos munkába járásra való
felkészülést vagy
f) az átlagtól eltérő általános készségek, képességek, kompetenciák
vizsgálata (gyengébb kommunikációs készség, alacsony tudásszint, 1-5.
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osztály elvégzése, alacsony motiváció a munkára, amely nem teszi lehetővé a
rendszeres és elvárható teljesítményt.
(3) Egészségi állapot:
a) az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való
jogosultság kezdő napján, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
folyósítása alatt az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a
továbbiakban: ORSZI) vizsgálata szerint legalább 30 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett,
b) gyermeket vár.
(4) Mentális állapot: munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés
betegséggel, valamint szenvedélybetegséggel küzdő, de ORSZI által megállapított
munkaképesség-csökkenéssel nem rendelkező személyek.
(5) A családi körülmények mentesítési feltétel megállapításához házi
orvosi/szakorvosi vélemény vagy iskolai végzettséget igazoló dokumentum
szükséges, mely alátámasztja az indokoltságot. A (2) bekezdés a) pontjában foglalt
állapot fennállásának igazolásához szükséges az ORSZI szakvélemény, a (2)
bekezdés b) pontjában foglalt állapot igazolásának fennállásához szükséges a
nőgyógyász szakorvos szakvélemény. A mentális állapot mentesítési feltétel
megállapításához szakorvosi vélemény szükséges, mely alátámasztja az
indokoltságot. Amennyiben van a településen, vagy a kistérségben közösségi
ellátást biztosító szolgáltató, és annak gondozásában áll az ügyfél, igazolhatja a
szolgáltató is, hogy az ügyféllel gondozási szerződésben állnak és gondozási terv
alapján javasolják a felmentést, mert az ügyfél nem áll munkára kész állapotban.
Az igazolásokat az a szerv adja ki, akivel az ügyfél együttműködik az egyén
családjában fellelhető, munkavállalást akadályozó tényezők felszámolásában;
családsegítő szolgálat; gondozási központ, ha hozzátartozóját ápolja;
gyermekjóléti szolgálat, ha védelemben van a gyermeke, és olyan körülmények
állnak fenn, amiért nem tud munkát vállalni, sérült gyermek speciális oktatási
intézménybe vagy gyógypedagógushoz, szakorvoshoz való járatása miatt. Az
igazolásnak részletesen ki kell térnie arra, hogy melyek azok a körülmények,
amelyek akadályozzák az ügyfelet a munkaerőpiacra való visszatérésében és
milyen megállapodásuk van arra nézve, hogy az akadályokat elhárítsák.
3. Lakásfenntartási támogatás
9. §
A
lakásfenntartási
támogatás
megállapításával,
elutasításával,
felülvizsgálatával, összegének módosításával és megszüntetésével kapcsolatos
hatáskört a jegyző gyakorolja, a Sztv. 38-39. § alapján.

4. Ápolási díj
10. §
(1) Az

ápolási
felülvizsgálatával,

díj méltányossági alapon történő megállapításával,
elutasításával,
összegének
megállapításával
és
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megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja az Sztv.
43/B. § (1) bekezdése alapján.
(2) A Sztv. 43/B. § (1) bekezdése és a Sztv. ápolási díjra vonatkozó szabályainak
figyelembevételével a képviselő-testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat
meg annak a hozzátartozónak is, aki az önkormányzat közigazgatási területén élő,
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi,
elsősorban akkor ha:
a) a beteg hozzátartozó ápolása címén munkahelyétől fizetés nélküli
szabadságot kénytelen igénybe venni, vagy
b) a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja
biztosítani.
(3) Nem állapítható meg ápolási díj, ha az ápoló családjában az egy főre eső
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a
továbbiakban: öny.), egyedülálló esetén annak 150 %-át meghaladja.
(4) A méltányosságból megállapítható ápolási díj havi összege az öny. 100%-a.
5. Átmeneti segély
11. § 4
6. Temetési segély
12. § 5
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
1. Köztemetés
13. §
A köztemetés megállapításával, megtéríttetésével és hagyatéki teherként való
bejelentésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, a Sztv. 48. §
alapján.
2. Közgyógyellátás
14. §
(1) A közgyógyellátás méltányossági alapon történő megállapításával, elutasításával,
felülvizsgálatával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja a Sztv. 49–53. § alapján.6
(2) A képviselő-testület méltányosságból megállapíthatja a közgyógyellátásra való
jogosultságát annak, aki szociálisan rászorult.7
(3) Szociálisan rászorult az, akinek
a) az egy főre számított havi családi jövedelme nem éri el az öny. összegének
150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és
4 Szövegét hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.
5 Szövegét hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.
6 Szövegét megállapította a 14/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.
7 Szövegét megállapította a 14/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.
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b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öny. összegének 25 %-

át.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
1. Étkeztetés
15. §
(1) Az étkeztetés megállapításával, megszüntetésével, elutasításával és
felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskört – Balaton Község Önkormányzatával
kötött megállapodás szerint – a jegyző gyakorolja, a Sztv. 62. § alapján.
(2) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az önkormányzat
külön rendelete határozza meg a Sztv. 114-119/B § és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 9-11.
§ alapján.
2. Házi segítségnyújtás
16. §
A házi segítségnyújtás megállapításával, megszüntetésével, elutasításával és
felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskört a Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió vezetője gyakorolja a Sztv. 63. § alapján.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
17. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. január 1. napját
követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
Balaton, 2013. december 4.
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Balaton, 2013. december 5.
Dr. Fógel Henrietta
jegyző

