Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja.
I. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő,
a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális
ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Tárnokréti Község közigazgatási területén élő
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre,
b) az Sztv. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre.
3. §
(1) Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Sztv. által hatáskörébe utalt
következő ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot a Polgármesterre ruházza:
a) a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás,
b) köztemetés
c) születési támogatás.
(2) A Képviselő-testület az Sztv. által hatáskörébe utalt következő ügyekben az eljárási és
döntési jogosultságot a jegyzőre ruházza:
a) gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás.
II. Az önkormányzat által nyújtott települési támogatások
1. Rendkívüli települési támogatás
4. §
(1) Az Sztv. 45. § (3)-(5) bekezdése alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személy rendkívüli települési támogatásra jogosult.

(2) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy
b) akinek - egyedül élő esetén - az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Rendkívüli települési támogatás kizárólag eseti jelleggel nyújtható pénzbeli vagy
természetbeni juttatásként, évente legfeljebb öt alkalommal. A természetbeni juttatás
különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és
tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények
térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.
(4) A rendkívüli települési támogatás mértéke esetenként és személyenként nem lehet
kevesebb 2.000,- Ft-nál és nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot.
2. Méltányosságból nyújtott települési támogatás
5. §
Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, baleset, haláleset, hosszan tartó
súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség stb.) a kérelmező jövedelmére
tekintet nélkül – hivatalból vagy kérelemre – méltányosságból nyújtott települési
támogatásból részesíthető. A méltányosságból adott önkormányzati segély összege a 30.000,Ft-ot nem haladhatja meg.
3. Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás
6. §
(1) Települési támogatás nyújtható temetési költségekhez való hozzájárulásként az
eltemettető részére amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét.
(2) A temetési költségekhez nyújtott települési támogatás összege 20.000,- Ft.
(3) A temetési költségekhez nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a haláleset
bekövetkeztét követő 60 napon belül lehet benyújtani. Jövedelemigazolásként a kérelmező
nyilatkozata elfogadható.
(4) A temetési költségekhez nyújtott települési támogatás természetbeni ellátásként is
nyújtható.
4. Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás
7. §
(1) Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesíthető az a
személy,

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító
ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
25%-át.
b) akinek - egyedül élő esetén - jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának
költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem jogosult a gyógyszerköltségek
viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a személy aki az Sztv. 50. § (1)-(2)
bekezdése alapján közgyógyellátásra jogosult.
(3) A gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege legalább
1.000,- Ft legfeljebb 5.000,- Ft között állapítható meg, a gyógyszerköltség figyelembe
vételével.
(4) A támogatás hat hónapos időtartamra állapítandó meg.
(5) A gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás összege a támogatási időszak alatt
nem módosítható.
8. §
(1) A támogatás igényléséhez csatolni kell:
a) a háziorvos igazolását a gyógyszerek szükségességéről, valamint az igazolást
gyógyszertár által beárazott költségéről és
b) amennyiben a kérelmező a Sztv. 50. § (2) bekezdése alapján, a normatív
közgyógyellátásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek megfelel, úgy a
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasításáról
rendelkező határozatot.
(2) A gyógyszerköltségek viseléséhez megállapított települési támogatás kifizetésére utólag, a
gyógyszervásárlás számlájának bemutatása ellenében kerülhet sor.
III. Születési támogatás
9. §
(1) A polgármester kérelemre települési támogatást állapít meg a 2. §-ban meghatározott
személynek gyermeke születésekor, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének
ötszörösét
nem
haladja
meg.
Jövedelemigazolásként a kérelmező nyilatkozata elfogadható.
(2) A gyermekszületés esetére nyújtott települési támogatás összege gyermekenként 20.000,Ft.

(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az
önkormányzat hivatalához, melyhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát.
IV. Köztemetés
10. §
A képviselő-testület az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén
(különösen ha egyedülálló, rokkant, kórházi ápolásra szorul az
eltemettetésre köteles személy, vagy nincs más eltemettetésre köteles személy) mentesítheti
az eltemettetésre köteles személyt, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
V. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
11. §
(1) Tárnokréti Község Önkormányzata az Sztv. 56. - 65/F §-ai szerint a szociális alapellátás
keretében a következő ellátásokat biztosítja:
a) falugondnoki szolgáltatás
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) támogató szolgáltatás,
f) nappali ellátás.
(2) Tárnokréti Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatásról az önkormányzat által
fenntartott Falugondnoki Szolgálat útján gondoskodik. A Falugondnoki Szolgálatról külön
rendelet rendelkezik.
(3) A képviselő-testület az étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, családsegítésről, idősek
nappali ellátásáról (nem bentlakásos) társulás keretében a Kóny székhelyű Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik.
(4) Tárnokréti Község Önkormányzata a támogató szolgáltatásról, a fogyatékosok nappali
ellátásáról, valamint az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásáról a Csorna
Térségi Önkormányzatok Társulása útján gondoskodik.
(5) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére
történik. Az ellátás iránti kérelmet az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti ellátásokra,
valamit az idősek nappali ellátása vonatkozóan a Kóny székhelyű Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központba kell benyújtani. Az ellátás iránti kérelmet az
(1) bekezdés e)-f) pontja szerinti ellátásokra a Társulás által fenntartott intézmények
vezetőihez kell benyújtani.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a
falugondnoki szolgáltatást és családsegítést.
(7) A fizetendő térítési díjak mértékét a társulások székhely önkormányzatai rendeletben
állapítják meg.
12. §
(1) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni az Sztv. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott személyt.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 60. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy
teljesen – gondoskodni nem tud.
VI. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
13. §
Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete az Sztv. 17. §-a alapján a hatáskörébe tartozó
szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a
kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét,
b) részletekben fizettetheti meg.
VII. Eljárási szabályok
14. §
(1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból
indul. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a
hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az
önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni
kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, valamint az e rendeletben, illetve a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb igazolásokat.
(3) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok
valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. §
(6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmány elvégzéséről az a
szociális ügyintéző a Családsegítő Szolgálat, valamint a Gondozási Központ bevonásával
gondoskodik.

(4) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.
(5) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha
a szociális ellátás összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése
miatt változik.
(6) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv.
4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
VIII. Záró rendelkezések
15. §
(1) Jelen rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 12/2013. (XII.16.) önkormányzati
rendelet.
Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Horváth Rita
jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a
mai napon megtörtént.
Tárnokréti, 2015. február 27.
dr. Horváth Rita
jegyző

