Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 45. § (1), (3)
bekezdései, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 134/E. § szerint 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. A rendelet célja
1.§ (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
az önkormányzat költségvetési teherbíró képességének figyelembe vételével meghatározza a
szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait és az ellátásokra való jogosultság
feltételeit.
(2) A szociális ellátást az önkormányzat az állampolgároknak önmagukért és családjukért
viselt felelősségét is figyelembe véve biztosítja. Ennek érdekében a szociális ellátás igénybe
vételére irányuló eljárás során vizsgálja a kérelmezők magatartását, felelősségét a
megélhetési nehézségek kialakulásában, illetve a hozzátartozók tartási képességét.

2. A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a 7. § (1)
bekezdésben meghatározott, Hejőbába község területén élő személyekre.

3. Eljárási szabályok
3.§(1) A rendeletben szabályozott szociális támogatás iránti kérelmeket és
jövedelemnyilatkozatot az önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani, melyek tartalmát a
támogatás fajtájához igazodóan a vonatkozó kormányrendelet mellékletei, valamint e
rendelet 1. és 2. számú 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.

4. Települési támogatás

4.§(1) A gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatásban részesíthető 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.

(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a gyógyszer-kiadások viseléséhez települési
támogatásban részesíthető 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 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz viseléséhez települési
támogatásban részesíthető az a személy, akinek

a. a megélhetését veszélyezteti az általa lakott lakás költségeinek viselése, és
b. a családjában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében annak
200 %-át.

(2) A települési támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztáshoz, illetve a
tüzelőanyag költségeihez nyújt támogatást.
(3) A települési támogatás egy hónapra jutó összege a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének
a. 20%-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén,
b. 15 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén,
c. 10 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén.
d.
6.§ A települési támogatás egy hónapra jutó összege egyedülálló esetén a mindenkor i
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
a. 20%-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén,
b. 15 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén,
c. 10 %-a a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át el nem érő egy főre
jutó jövedelem esetén.
d.
7.§ (1) A települési támogatást egy évre, összegét száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(2) A települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) A települési támogatás természetbeni és pénzbeli szociális ellátás formájában
nyújtható.
(4) A települési támogatásra való jogosultság megállapításáról átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.

5. Rendkívüli települési támogatás
8.§ (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki önmaga, vagy
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, így
különösen:

a. a kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, vagy
6 hónapon belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelem legalább 50%-kal csökkent, vagy
b. a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz, vagy
c. a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt
végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt
vesz igénybe, vagy
d. kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta és az eset összes
körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy családja létfenntartását
veszélyeztetné, vagy
e. az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nélkül az elhunyt
személy eltemettetéséről a kérelmező más módon nem tud gondoskodni, mert a temetési
költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(3) A kölcsön visszafizetésének ütemezésére a kérelmezővel az önkormányzati hivatal
megállapodást köt.
(4) A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontját kérelemre a polgármester indokolt
esetben, egy ízben módosíthatja.
(5) Amennyiben a kölcsön esedékes részletét a törlesztési időn belül 3 hónapon keresztül
nem fizetik, az ellátás jogosulatlanul igénybe vettnek minősül.
(6) A rendkívüli települési támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át nem haladhatja meg, legkisebb összege pedig annak 10%-ánál nem
lehet kevesebb alkalmanként, azzal, hogy a támogatás összegét száz forintra kerekítve kell
meghatározni.

(7) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre, és az időszakosan vagy tartósan
fennálló ugyanazon létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten
benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén
- nem állapítható meg.
(8) A rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli szociális ellátás
formájában nyújtható.
9.§ A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításáról átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.

6. Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások
10.§ A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások formái:
a. étkeztetés,
b. házi segítségnyújtás.

11.§ (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.
12.§ A házi segítségnyújtás keretében a gondozó/gondozónő feladata az alapvető gondozási,
ápolási feladatok elvégzése mellett, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek
megtartása, komfortérzetének növelése.

13.§ (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete.

Juhász Barnabás
polgármester

Dr. Kars za István
jegyző

