Hejőbába községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól

Hejőbába községi Önkormányzat Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1), 25. § (3), 26. §, 32. § (3),
37/D § (3), 38. § (9), 45. § (1), (5)-(6), 46. § (1), 47. § (2), 50. § (3), 58/B. § (2), 62. § (2), 92. § (1)(2) bekezdései, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendeletben szabályozott szociális eljárás iránti kérelmeket és jövedelemnyilatkozatot az
önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani, melyek tartalmát a támogatás fajtájához igazodóan a
vonatkozó kormányrendelet mellékletei, valamint e rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) Az egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező nyilatkozatát kell elfogadni.
(3) A kérelmek elbírálásához a kérelmező lakásán az önkormányzati hivatal munkatársa
környezettanulmányt végezhet. Amennyiben a kérelmező az ezzel kapcsolatos együttműködést
megtagadja, a kérelmet el kell utasítani.
2. §
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának és az ellátás folyósításának feltétele
a kérelmező, illetve jogosult lakókörnyezetének rendezettsége a következők szerint:
a) az általa lakott lakás rendeltetésszerű használata, tisztán tartása, a lakóingatlan rágcsálóktól és
élősködő rovaroktól való mentesítése,
b) a lakáshoz tartozó kert, udvar gyommentesítése, a szemét, lom eltávolítása,
c) az ingatlanhoz tartozó közterület (járda, zöldsáv) gondozása, tisztán tartása, téli időszakban
síkosság mentesítése.
3. §
(1) Az Szt. által szabályozott eseteken túlmenően rendszeres szociális segély állapítható meg
annak, aki:
a) az I. fokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton második alkalommal is alkalmatlan
minősítést kap,
b) szakorvos által igazolja, hogy legalább 12 hetes vagy veszélyeztetett terhes,
c) szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állandó orvosi kezelésre
szorul.
(2) A rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó
szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg.
4. §
(1) Az Szt-ben szabályozott méltányossági közgyógyellátásról átruházott hatáskörében a
polgármester jogosult dönteni.
(2) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki krónikus betegségben szenved
és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 25 %-át meghaladja, feltéve hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át nem
haladja meg.
(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt
meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át nem haladja meg
és a közös háztartásban élők havi rendszeres gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz költségei
meghaladják a háztartás nettó jövedelmének 40 %-át.
5. §
(1) A polgármester átruházott hatáskörben havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati
segélyben részesítheti azt a kérelmezőt, akinek önhibáján kívül keletkező váratlan kiadásai miatt
létfenntartása tartósan veszélyben van és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(2) A segély legfeljebb 3 hónapra adható, havi összege maximum az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-a lehet és részben vagy teljes egészében természetbeni ellátás
formájában is megállapítható.
6. §
(1) Eseti jelleggel önkormányzati segély állapítható meg annak az előre nem látható okból
jelentős jövedelem-kiesés vagy indokolt többletkiadás miatt létfenntartását veszélyeztető helyzetbe
kerülőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 % -át.
(2) Eseti jelleggel önkormányzati segély ugyanazon család részére egy naptári évben legfeljebb
négy esetben állapítható meg.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse.
7. §
(1) Kamatmentes kölcsön állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át.
(2) Kamatmentes kölcsön nyújtható:
a)
előre nem látható, nem tervezhető többletkiadás esetén (pl.:tartós kórházi
kezelés, súlyos egészségügyi állapotba kerülés);
b)
a Nyugdíjfolyosító Igazgatóság felé nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátás
megállapítása iránti kérelmet terjesztett elő és az elbírálás időtartamára
megélhetésének biztosítására;
c)
közművek lakásba történő bevezetéséhez és a közművekre történő
csatlakozáshoz.
(3) A kölcsön visszafizetésének ütemezésére a kérelmezővel az önkormányzati hivatal
megállapodást köt.
(4) Kamatmentes kölcsön összegeként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszerese állapítható meg.
(5) A kamatmentes kölcsön összegét a kölcsönszerződés aláírását követő 8 napon belül a
kérelmező által megjelölt címre kell utalni.
(6) A kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónaptól kell megkezdeni. A
kölcsöntörlesztés futamideje legfeljebb 12 hónap lehet.

(7) A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontját a polgármester indokolt esetben, egy ízben
legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja.
(8) Amennyiben a kölcsön összegét a törlesztési időn belül 3 hónapig nem fizetik, az ellátást
jogosulatlanul igénybe vettnek kell minősíteni.
(9) A támogatásról, I. fokon méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból
történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.
8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások formái:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás.
9. §
(1) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell megállapítani, amit évente felül kell vizsgálni.
A Képviselő-testület külön rendeletben határozza meg a fizetendő térítési díjakat, a kedvezmények
mértékét.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás
személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell
figyelembe venni.
(3) Az azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester külön eljárás nélkül nyújt ellátást a
rászorulónak, ha testi épsége veszélyben van.
10. §
A térítésmentesen biztosított házi segítségnyújtás keretében a gondozó/gondozónő feladata
az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése mellett, az ellátott és lakókörnyezete
higiénés körülményeinek megtartása, komfortérzetének növelése..
11. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 11/2006. (XI.15.) önkormányzati rendelete.
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