ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
7/2011./IV.1./ RENDELETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL
ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III. törvényben (a
továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás átfogó szabályozásáról, az
ellátási formák meghatározásáról, a jogosultság feltételeinek megállapításáról, a szociális ellátás finanszírozásának
elveiről, intézményrendszeréről és az ellátások felhasználásának ellenőrzéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendeletben szabályozott ellátási formák
1. §
(1) Pénzbeli ellátások:
a) aktív korúak ellátása;
b) lakásfenntartási támogatás;
c) ápolási díj;
d) átmeneti segély;
da)gyógyszersegély;
e) temetési segély;
f) szülési támogatás,
g) iskolakezdési támogatás
(2) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) köztemetés;
b) közgyógyellátás;
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság;
d) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások:
da) lakásfenntartási támogatás,
db) átmeneti segély.
(3) Szociális szolgáltatások. Szociális alapellátás formái:
a) étkeztetés;
b) házi segítségnyújtás;
c) családsegítés;
d) támogató szolgáltatás;
e) közösségi ellátás.
Hatáskörök gyakorlása
2. §
(1) A képviselő-testület az alábbi hatásköröket átruházza a polgármesterre:
a) lakásfenntartási támogatás megszüntetése
b) átmeneti segély,
c) temetési segély,
d) szülési támogatás,
e) köztemetés,
(2) Az átruházott hatásköröket az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata is tartalmazza.
(3) A polgármester a képviselőtestülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselőtestületet annak
következő ülésén tájékoztatja.

Értelmező rendelkezések
3. §
A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. §-ában foglaltak az irányadók.
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Az eljárás megindítása
4. §
(1) Az eljárás megindítása történhet:
a) kérelemre, illetve
b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével - hivatalból.
(2) A kérelmet a képviselőtestület hivatalához ( a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani.
(3) A kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni, a szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(4) Az eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet:
a) a települési képviselő;
b) a polgármester;
c) a (kör)jegyző;
d) egészségügyi szerv;
e) társadalmi szervezet.
5. §
„(1)1 Ha a kérelem vagy az ahhoz csatolt iratok alapján a tényállás tisztázásához szükséges, a döntés meghozatala előtt a
hivatal környezettanulmányt készít.
(2)2 A környezettanulmány készítésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény helyszíni szemlére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. „
(3)A
kérelmező
köteles
együttműködni
a
hivatallal
a
szociális
helyzetének
feltárásában.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e rendelet szerint kell
benyújtani
a
vagyoni,
jövedelmi
viszonyokra
vonatkozó
nyilatkozatot,
illetve
igazolást.
A
jövedelemszámításnál
irányadó
időszak,
amennyiben
jogszabály
másként
nem
rendelkezik:
a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél egy hónap; az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.
(4)A kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket
jogszabály az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.
(5)A hivatalból indult eljárásoknál a (4) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó iratokat az ügyféltől, az
eljárás megindításától számított 15 napon belül kéri be a (kör)jegyző.
6. §
Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő
nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a (kör)jegyző a határozat kiadását követően 15 napon belül
helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. Az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére
a hatáskör gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz.
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A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
7. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból készpénzben vagy
folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) Az eseti (temetési, átmeneti, stb.) segélyek illetve támogatások kifizetése a határozat jogerőre emelkedését követő 8
napon belül házipénztárból készpénzben történik.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
8. §
A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.
Adatkezelés
9. §
A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18 - 24. §-a szerint illeti meg az igénylőket. A
személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII tv. 3. § (5) bekezdése alapján az érintett kérelmére indult eljárásban
a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell
hívni.
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Aktív korúak ellátása
10. §
(1) A (kör)jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33§ alapján.
(2) Az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a Re.-ben előírtakat.

Lakásfenntartási támogatás
11.§
(1) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. 38.§ (1) a) és c) pontban meghatározott esetekben.
(2) Az önkormányzat az Szt. 38. § (1) bekezdés c) pontja alapján önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatásban
részesíti azt a személyt:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem
haladja meg; és
b) a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.
(3) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert
költség szorzata. Az elismert lakásnagyság, és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség a normatív
lakásfenntartási támogatásnál meghatározott mértékkel megegyező.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege az egy főre jutó havi nettó jövedelem, és a
háztartásban együtt élő személyek számának figyelembe vételével e rendelet 1. számú mellékletében rögzített
táblázat alapján kerül megállapításra.
(5)

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem bármikor benyújtható, és egy évre kerül megállapításra.

(6)
A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot érintő lényeges körülmények változásáról a kérelmező a
változást követő 8 napon belül köteles tájékoztatni az önkormányzat hivatalát. Amennyiben a változást követően
kérelmező jogosultsága megszűnik, erről polgármesteri hatáskörben hozott határozatban kell dönteni.

(7) Megszüntetésre kerül a helyi lakásfenntartási támogatás, ha a jogosult másik lakásba költözik, kivéve, ha új
lakásában is megfelel a jogosultsági feltételeknek.
(8) A jogosultság megszűnését előidéző változás utolsó hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani.
(9)

A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság elbírálásánál az Szt. 38. és 39. §-aiban foglaltakat,
valamint az R. és az Re. rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
12. §

(1) Kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatásra (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) jogosult az a személy, aki a
Szt. 38.§ (1) a) pontja alapján részesül normatív lakásfenntartási támogatásban, és az ezen a jogcímen
megállapított lakásfenntartási támogatás havi összege nem éri el ezen rendelet 11. §-ban foglalt helyi
lakásfenntartási támogatásként adható mértéket.
(2) A kiegészítő támogatás havi mértéke, a normatív alapon részesülő személy részére megállapított támogatás és ezen
rendelet 1. sz. mellékletében foglalt támogatás különbözetének összege.
(3) A kiegészítő támogatás folyósítására az e rendelet 11. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megfelelően kell
alkalmazni.
(4) Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult esetében a kiegészítő támogatást egy évre kell megállapítani
Ápolási díj
13. §
(1) Ápolási díjat állapít meg a települési önkormányzat az Szt. 43/B. § alapján annak a 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 100%-át
b) egyedülálló esetén 150%-át
nem haladja meg.
(2) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj az Szt. 42. § (1)
bekezdésében meghatározottakon túl, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki
szerződésben vállalták.
(4) Az ápolási díj megállapítása során az Szt. 41-43. §-okban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(5) Az ápolási díj iránti kérelmet a Re. 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell igényelni, melyhez a Re.
5. számú melléklet szerinti igazolást és szakvéleményt, valamint a Re. 9. számú melléklet III. szakasza szerinti
jövedelemnyilatkozatot, és az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat kell
csatolni.
Átmeneti segély
14. §
(1) Az Önkormányzat átmeneti segélyben részesíti a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinél az egy főre számított havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben - pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, két hónapot
meghaladó tartós betegség - jövedelemhatártól függetlenül átmeneti segélyt kell megállapítani, ha az igényjogosult
a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású.

(3)3 Átmeneti segély egy jogosult részére egy évben maximum négy alkalommal állapítható meg. Az átmeneti segély
összege
a) 5000 Ft – tól 25.000 Ft-ig terjedhet, ha a segélyt a jogosult maximum négy alkalommal kapja,
b) legfeljebb 3000 Ft, ha a segélyt a jogosult havi rendszerességgel kapja.”
(4)4 Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kölcsönként folyósított átmeneti segélyt 12
hónap alatt kell visszafizetni, de a segély megállapítására hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb visszafizetési határidőt
is megállapíthat. Az e bekezdés szerinti átmeneti segély összege legfeljebb 100.000 Ft.”
(5) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól esedékes. A
törlesztő részleteket minden hó 5-ig kell az önkormányzat házipénztárába megfizetni.
(6) Az átmeneti segély iránti kérelemhez mellékelni kell a Re. 9. számú melléklet III. szakasza szerinti
jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat,
valamint a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolására szolgáló számlákat, iratokat.
(7) Abban az esetben, ha a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolása az (1) bekezdésben meghatározott
módon nem lehetséges a kérelemhez csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát a többletkiadás/ok/ról és az/ok/ becsült
összegéről, amennyiben az/oka/t kérelmében nem tüntette fel.
15. §
(1) Gyógyszersegélyben részesíthető kérelemre az a személy, akinek nevére szóló számlákkal igazolt – havi –
gyógyszerköltsége:
a) ha családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresénél kevesebb a 15 %-át;
b) ennél magasabb jövedelemmel rendelkező esetében a 20 %-át, egyedül élő esetében a 30 %-át eléri vagy
meghaladja.
(2) A gyógyszersegély összege a számlákkal igazolt gyógyszerköltség 50 %-áig terjedhet, de nem lehet több
esetenként 20.000.- Ft-nál.
16. §
A Képviselő-testület évente egy alkalommal pénzbeli vagy természetbeni átmenteti segélyt nyújthat a lakosság
meghatározott körének a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül.
Temetési segély
17. §
(1) Az önkormányzat kérelemre temetési segélyt nyújt a jövedelmi viszonyaitól és rászorultságtól függetlenül annak a
helyi lakosnak, aki hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott.
(2) A temetési segély összege 40. 000,- Ft.
(3) Az Szt. 46. § (2) bekezdése alapján nem részesíthető temetési segélyben, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült.
(4) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a temetési költségek igazolásáról szóló
számlát.
Szülési támogatás
18. §
3
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(1) Az önkormányzat kérelemre szülési támogatást nyújt a jövedelmi viszonyaitól és rászorultságtól függetlenül az
ábrahámhegyi újszülöttek családjának.
(2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani a
hivatalhoz. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
(3) A szülési támogatás összege gyermekenként 40. 000,- Ft.
Iskolakezdési támogatás
19. §
(1) Iskolakezdési támogatásra jogosult jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül Ábrahámhegy községben
lakóhellyel rendelkező általános iskola, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló személy.
(2) A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza
meg.
(3) A képviselő-testület hivatalból, egyedi határozat hozatala nélkül részesíti iskolakezdési támogatásban a jogosultat.
(4) A támogatás kifizetésére évi egy alkalommal augusztus 01. és szeptember 30. közötti időpontban kerül sor. A
támogatás kifizetése házipénztárból készpénzben történik, melyhez be kell mutatni az iskolalátogatási igazolást.

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
Köztemetés
20. §
(1) A köztemetés elrendeléséről a hatáskör gyakorlója dönt az Sztv. 48. §-ában foglaltak alapján.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.
Közgyógyellátás
21. §
(1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága annak a személynek, aki szociálisan
rászorult és havi rendszeres gyógyító ellátásának a Veszprém megyei Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban:
Mep) által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) olyan magas, hogy azt
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át; és
a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
25%-át.
(3) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapításánál a Re.-ben, és e rendeletben foglaltakat együttesen kell
alkalmazni.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
22. §
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására az Szt. 54. §-ában, valamint a Kormányrendeletben
foglaltakat kell alkalmazni.
Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások
23. §

(1) A képviselő-testület döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra
vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható:
a) a lakásfenntartási támogatás;
b) az átmeneti segély;
c) a temetési segély.
(2) Természetbeni ellátás különösen: a ruhanemű, az élelmiszer, a tüzelőanyag vásárlása, a közüzemi díjak átvállalása.
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Alapellátások
Étkeztetés
24. §
(1) Az önkormányzat étkeztetés körébe tartozó feladatának ellátását a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat (8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) gondoskodást nyújtó intézménnyel feladatátadás alapján biztosítja.
Házi segítségnyújtás
25. §
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatának ellátását a Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat (8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) gondoskodást nyújtó intézménnyel feladatátadás alapján biztosítja.
Családsegítés
26. §
(1) Az önkormányzat családsegítő szolgáltatás keretében, térítésmentesen általános segítő szolgáltatást nyújt az Szt.
64. §-ában meghatározott egyének, családok, valamint különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez,
továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
(2) A családsegítő szolgálat az Szt.-ben rögzített feladatait látja el.
(3) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatának ellátását a Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat (8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) gondoskodást nyújtó intézménnyel feladatátadás alapján
biztosítja.
Támogató szolgáltatás
27. §
(1) Ábrahámhegy Község Önkormányzata a támogató szolgáltatást az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége (továbbiakban: ÉFOÉSZ) Tapolcai Közhasznú Egyesület (Székhely: Tapolca, Nagyköz
u. 1.) által fenntartott „Segítünk” Támogató Szolgálat (Badacsonytomaj Vasút u. 17.), valamint a Magyar
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Fogyatékkal Élők Tapolca Támogató Szolgálata (Tapolca Nagyköz u.
5.) ellátó útján biztosítja.
(2) 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.” (Szt.65/C. §)
Közösségi ellátás
28. §
(1) Ábrahámhegy Község Önkormányzata a Közösségi ellátást a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
által működtetett Balaton-felvidéki Közösségi Szolgálat (Székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) útján biztosítja.
(2) „A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása,
továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.” (Szt.65/A.§)
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések

29. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az az ügyfélre kedvezőbb, a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2010. (V.1.)) számú rendelete.
Ábrahámhegy, 2011. március 31.
Vella Ferenc Zsolt
Polgármester

Soltész Attila
címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdetve: 2011. április 1.
Soltész Attila
címzetes főjegyző
1. számú melléklet
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testület
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011(IV.1) rendelet
15. § lakásfenntartási támogatás összegének kiszámításához
Jövedelem
(az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb
összegének %-a)
0 - 100
101 - 150
151 - 200

A t á m o g a t á s m é r t é k e Ft/hó
A háztartásban együtt élő A háztartásban együtt élő A háztartásban együtt
személyek száma: 1
személyek száma: 2
élő személyek száma: 3
vagy több
4.000
5.000
6.000
3.500
4.500
5.500
3.000
4.000
5.000

