Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, 38. § (9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó
jogforrásait is, az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül – a hivatkozott
törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban – megállapítsa az
önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és szolgáltatások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve igénybevételüknek
módjait, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed az Ártánd község
közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3) - (4) bekezdésében és az Szt. 6. § – 7.
§- ban bekezdésében meghatározott személyekre.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban: kérelem) a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.) az arra
rendszeresített Szt. és R. által előírt formanyomtatványon írásban kell előterjeszteni.
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(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni
és jövedelmi viszonyairól – külön jogszabályban meghatározott tartalmú – nyilatkozatot
tenni, illetve azokat igazolni.
(3) A jövedelemszámításhoz a kérelemhez csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
c) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a
kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,
d) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(4) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására
irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó
körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 1 hónapnál nem lehet régebbi
(pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás).
(5) Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelem nyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban
szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével
vélelmezhető.
(6) A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv,
hatóság, illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén
készített jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített
környezettanulmány, feltéve, ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a
jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza.
(7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a Jegyző kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja.
(8) Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben az elektronikus ügyintézést
nem vezeti be.
(9)
Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a rendszeres szociális segélyt a
változás időpontjától számított 90 napon belül az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján felül kell
vizsgálni.

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
Az ellátások formái
4. §
(1) Ártánd Község Önkormányzata megállapítja az aktív korúak ellátására való jogosultság
egyéb feltételeit.
(2) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli
ellátásként
a) átmeneti segélyt,
b) temetési segélyt
állapít meg.

(3) Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli
szociális támogatásként
a) születési támogatást,
b) házasságkötési támogatást,
c) születésnapi támogatást
állapít meg.
(4)

Ártánd Község Önkormányzata szociális rászorultság estén a jogosult számára
természetbeni ellátásként
a) a Jegyző méltányossági közgyógyellátást állapít meg,
b) a Polgármester a köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentességet
állapíthat meg.
A pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának,
valamint ellenőrzésének szabályai
5. §

(1) A szociális ellátásokat – ha e rendelet másképpen nem rendelkezik – a megállapító
határozat jogerőre emelkedését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal házipénztárából (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) postai úton vagy
házipénztári kifizetéssel utalja ki a jogosultnak.
(2) Az átmeneti segély, illetve a temetési segély a polgármester engedélyével indokolt
esetben a Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából (4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57.) azonnal kifizethető.
(3) A R-ben meghatározott szociális ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a
vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap
utolsó napjáig.
Aktív korúak ellátása
6. §
(1)

Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) –d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyre
jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerv:
Biharkeresztes Város Egyesített Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes,
Damjanich u. 9.), (a továbbiakban: BESZI) – társult település Ártánd (4115 Ártánd,
Rákóczi u. 28.).

(2) A jegyző a 37/B. § (1) bekezdés b) –d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyt
megállapító határozatot a jogerőre emelkedését követő 5 napon belül megküldi a
BESZI vezetőjének.
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) a BESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat,
hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak.

b) a BESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultsága megszüntetésre kerül.
(4) A jogosult köteles:
a) a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül jelentkezni
a BESZI-nél, és nyilvántartásba vetetni magát,
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni,
c) a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési
megállapodást megkötni a BESZI-vel,
d) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani,
e) folyamatosan kapcsolatot tartani a BESZI-vel,
f) legalább kéthavonta eleget tenni a BESZI által megjelölt kötelezettségének,
g) a felajánlott és az iskolai végezettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésében együttműködni.
(5) A BESZI a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva –
beilleszkedésének elősegítése érdekében – az alábbiakban felsorolt, beilleszkedést
segítő programokat szervezi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

egyéni képességeket fejlesztő,
életmódot formáló,
egyéni életvezetési,
mentálhigiénés,
rehabilitációs,
álláskeresésre irányuló,
munkára és pályára állítási,
pályakorrekciós

csoportfoglalkozások, tanácsadások.
(6) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult:
a)
b)
c)
d)

nem jelenik meg határidőben a BESZI-nél, és nem veteti magát nyilvántartásba,
nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában,
nem köti meg az együttműködési megállapodást a BESZI-vel,
megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz
eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének.

(7) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a
jogosult a BESZI-hez benyújtott okiratokkal, – különösen orvosi igazolás, zárójelentés,
hatósági bizonyítvány – bizonyítja.
(8) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) a BESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a
jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak.
b) a BESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.

(9)

Az BESZI a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a
kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a
másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot
megküldeni.

(10)

Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.

(11)

Ártánd Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult személyt az Szt. 36. §
(1) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettség teljesítése alól mentesíti az alábbi
mentesítési feltételek teljesülése esetén:
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban NRSZH),
valamint jogelődjei (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet,
Országos Orvosszakértői Intézet) által megállapított 40-49%-ig terjedő
egészségkárosodottság, mely az NRSZH és jogelődjei által kiadott orvosi
szakvéleménnyel igazolható,
b) pszichiátriai kezelés alatt álló mentális és pszichés állapot miatti tartós
(6 hónapot meghaladó) betegség, melyet a Pszichiátriai osztály szakorvosa,
vagy a háziorvos igazolhat,
c) szakorvos vagy háziorvos által igazolt fertőző krónikus betegség.
d) igazolt terhesség, mely állapot igazolására a terhesgondozási kiskönyv, annak
hiányában szülész-nőgyógyász szakorvos által kiadott kezelőlap, vagy
igazolás bemutatása szükséges,
e) A foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálat munkaköri orvosi
alkalmassági vélemény szerinti végleges alkalmatlannak minősítés.

(12)

A mentesített személy részére megállapított rendszeres szociális segély összegére az
Szt. 37. § (4) bekezdése az irányadó. A rendszeres szociális segély legmagasabb
összegére a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.
27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) – (3) bekezdései az irányadóak.
7. §

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei:
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra válik jogosulttá, az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb
feltételeként köteles a lakókörnyezetének: házának, kertjének rendben tartására az
alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
b) a házhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét és lom eltávolítására;
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;

d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea)
a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb)
vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése.
(2) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az
aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult személynek, aki a 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét
egyszeri felszólítást követő 5 napon belül sem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak
fenntartásáról.
(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles az általa lakott
ingatlan területére beengedni az ellenőrzést végző személyt.
(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt szabályok betartását
az önkormányzat alkalomszerűen, de legalább félévente egy alkalommal helyszíni szemle
során ellenőrzi.
Átmeneti segély
8. §
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti
segélyt nyújt. Átmeneti segélyre jogosult csak az a személy lehet, akinek a (2)
bekezdésében meghatározottak közül legalább egy feltétel fennállása igazolt, továbbá a
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:
a) elemi kár
b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés
c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.)
intézése miatti jövedelem-kiesés
d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek.
(3) Az átmeneti segély összege nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot.
(4) Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is
átmeneti segélyben részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről és a
kifizetések időpontjáról.
(5) Az átmeneti segély természetbeni támogatásként is megállapítható:
a)
Erzsébet- utalvány formájában,
b)
tankönyv- és tanszer beszerzésére,
c)
intézmény térítési díj kifizetésére.

(6) Az átmeneti segély iránti kérelem a R. 1. melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.
Temetési segély
9. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege általános forgalmi adó nélkül jelenleg:
a) Földbetemetés esetén:
60.000.-Ft,
b) Hamvasztásos temetés esetén:
100.000.-Ft.
(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb 10.000,- Ft-nál.
(4) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
(5) A temetési segély iránti kérelem a R. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be.
Egyéb pénzbeli támogatás
10. §
(1) Születési támogatásra jogosult az a család, ahol kisgyermek születik, illetve gyermeket
fogadnak örökbe, jövedelemhatárra való tekintet nélkül.
(2) Házasságkötési támogatásra – jövedelemhatárra való tekintet nélkül – jogosultak azok a
személyek, akik a házasságkötést megelőzően legalább egy éve ártándi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és a házasulandók mindegyikének első
házasságkötése.
(3) Születésnapi támogatásra jogosult évente a
jövedelemhatárra való tekintet nélkül.

90.

életévét

betöltött

személy,

(4) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 5.000,-Ft.
A (2) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 15.000,-Ft.
A (3) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás összege: 10.000,-Ft.
(5) Az (1)– (3) bekezdésben foglalt támogatások odaítélése hivatalból és /vagy kérelemre
történik.
Közgyógyellátás
11. §
(1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg méltányosságból az Szt. 50. §
(3) bekezdése alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén annak a szociálisan

rászorult személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri és családjában az egy
főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160%-át, egyedül élő esetén a 210 %-át.
(2) A jegyző kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg
annak a személynek is aki betöltötte a 80. életévét, és a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25%-át.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
Köztemetés
12. §
A polgármester kérelemre a köztemetés költségének a megtérítése alól mentesítést adhat,
amennyiben a temetésre köteles hozzátartozó jövedelme nem haladja meg a legkisebb
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át és a család
létfenntartását veszélyeztetné.
„12/A. §1
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) Ártánd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek
részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac)
adósságkezelési
támogatáshoz
kapcsolódó
adósságcsökkentési
támogatásra,
- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A (2) pontban meghatározott támogatás jogosultjának a tűzifa támogatás
megítélésének napján a településen kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
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Kiegészítette: 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2013. október 16. napjától

(5) Támogatásban az a háztartás részesülhet, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem fogyasztási egységre számolva - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
minimum összegének 125 %-át.
(6) Az Önkormányzat a tűzifa kiosztásáról február 15. napjáig gondoskodik. A tűzifa
kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(7) A támogatásra való jogosultságról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határoz.
(8) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a
tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér
egymást követő sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság
megszűnik.”
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
13. §
Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátást biztosít:
(1) Szociális alapszolgáltatások:
a) falugondnoki szolgáltatás az Szt. 60. § alapján,
b) étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján,
c) házi segítségnyújtás nyugdíjkorhatár feletti idő, illetve nyugdíjkorhatár alatti
fogyatékos, vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az Szt. 63. §ában meghatározottak alapján,
d) családsegítés az Szt. 64. § -ban meghatározottak alapján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási formákat – társulás keretében – a BESZI
(4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9. – Ártánd, Rákóczi u. 28.) keretein belül biztosítja
az Önkormányzat.
Falugondnoki szolgáltatás
14. §
(1) Az (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott ellátási formát a Falugondnoki Szolgálat
keretében a Falugondnok biztosítja.
(2) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételéről a Képviselő-testület dönt külön rendelet
alapján.
Étkeztetés
15. §
(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi
egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles egészségi
állapotát háziorvosával igazoltatni.
(3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat külön rendelet szabályozza. A térítési díj
fizetésére kötelezettek körét az Szt. 62. § (1) bekezdése határozza meg, kivétel az Szt.
114. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személy.
Házi segítségnyújtás
16. §
(1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében
a) gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját erejükből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak;
b) gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az
ellátási formát igénylik;
c) közreműködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetőleg azok elhárításához segítséget nyújt.
(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező
köteles egészségi állapotát háziorvosával igazoltatni.
(3) A házi segítségnyújtás és a családsegítés térítési díjmentesen vehető igénybe.

Családsegítés
17. §
(1) Az Önkormányzat a családsegítés keretében kapcsolatot tart a veszélyeztetettséget és a
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszerbe tartozó szolgáltatókkal, intézményekkel,
koordinálja tevékenységüket.
(2) A családsegítő szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed.
Szociális szolgáltatások igénybevételére vonatkozó közös rendelkezések
18. §
(1) A BESZI intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles az intézmény feladatkörébe
tartozó ellátást (étkeztetés, házi segítségnyújtás) nyújtani azoknak a személyeknek,
akiknek az azonnali ellátás hiánya életüket, egészségüket súlyosan veszélyeztetné.
(2) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás iránti kérelem a BESZI intézményvezetőjénél
terjeszthető elő, akivel megállapodás kell kötni az ellátás feltételeiről.
(3) Az intézményvezető az intézmény tevékenységéről évente a Képviselő-testületet
tájékoztatni köteles.
(4) Az intézményvezető intézkedik az alapszolgáltatás megszüntetéséről, ha a személyes
gondoskodásban részesülő személy

a) az ellátás megszüntetését kéri, vagy
b) elhalálozik.
Záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet 2013. május 01. napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 13/2009. (X. 20.) Ör., a módosításáról szóló 8/2010. (VI. 16.) Ör.,
3/2011.(IV. 05.) Ör., a 7/2011. (X. 10.) Ör., az 1/2012. (II. 06.) Ör,, 14/2012. (XII. 11.)
Ör.
(2) Ez a rendelet az Európai Unió általános jogelveivel összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. április 30. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző

1. számú melléklet
a 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
Átmeneti segély megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmező közeli hozzátartozóinak száma: ............ fő
Név/születési név

Hozzátartozói
minősége

Születési hely, idő

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. A kérelem indoklása:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény 3. § szerint
felhasználhatják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést:

kérek

—

nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).

Dátum: ____________________________
___________________________
a kérelmező aláírása

Jövedelmi adatok

(Forintban)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

a)

Közeli hozzátartozók jövedelme
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Összesen

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és

munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6. Egyéb jövedelem
13. A család havi nettó
jövedelme összesen [(1-6]
A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat az adóhatóság útján ellenőrizheti.
Dátum: ___________________________

__________________________
a támogatást kérő aláírása
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2. számú melléklet
a 7 /2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
Temetési segély megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők adatai:
Név/születési név
1

Hozzátartozói
minősége

Születési hely,
idő

Anyja neve

Jövedelme
(Ft)

Kérelmező

2
3
4
5
3. Az elhunyt személy adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Állampolgársága:
Hozzátartozó minősége: a kérelmező az elhunyt személynek: házastársa — élettársa —
gyermeke — szülője — egyéb: _____________________________
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Temetkezési számlák összege: ____________________ Ft (a másolatok csatolandók)

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII.
törvény 3. §-a szerint felhasználhatják, illetve szükség esetén továbbítsák.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek — nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).
Dátum: ______________________
______________________
kérelmező aláírása

