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Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2007. (VI. 12.) számú

r e n d e l e t e

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007. (VII.27.) számú, valamint a 16/2007. (IX.17.)
számú rendelettel)

Ópusztaszer Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv.-ben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
többször módosított 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) és a szociális
ellátásokról szóló egyéb jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi
rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, eljárási- és értelmezőrendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Ópusztaszer Község közigazgatási területén élő
állampolgárokra, a bevándorlási-, illetve a letelepedési engedéllyel rendelkező
személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
az ideiglenes lakcímmel rendelkezőállampolgárokra, illetve azon személyek körére,
akik életvitelszerűen a községben tartózkodnak.

(2) Az Szt. 7.§-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
fentieken túl e rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és
bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá:
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló
1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint
b) az Szt. 32/B.§ (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a
43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történőalkalmazásáról szóló 1408/71/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkeznek.

(4) E rendelet hatálya alá tartoznak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális
intézmények és az általuk nyújtott ellátások.
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2.§

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
megállapítása iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet szóban vagy
írásban, az e célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni.

(2) Az ellátások igénylése esetén a kérelmezőköteles az elbíráláshoz szükséges
adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melyek valódisága
környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető. A kérelemnek tartalmaznia kell az
Szt. 18.§-ában szereplőadatokat.

(3) Környezettanulmányt akkor kell készíteni, ha
a) az iratokban rendelkezésre álló információkból megállapítható tényállás a

kérelmezőszociális helyzetére és körülményeire vonatkozóan az érdemi döntés
meghozatala érdekében kiegészítésre szorul, illetve

b) amennyiben a kérelmezőáltal igazolt anyagi helyzet és a kérelmező
tényleges anyagi helyzete között eltérés vélelmezhető, utóbbi esetben az Szt.
10.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével.

3.§

(1) Jövedelem számításánál irányadó időszak: a kérelem benyújtását megelőző3
hónap.

(2) A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a) havonta rendszeresen mérhetőjövedelem esetén (a kérelem benyújtását
megelőzőhárom hónap tekintetében) a nettó átlagkeresetről szóló munkáltatói
igazolást,
b) munkanélküli járadék esetén az ellátást igazoló szelvényt, illetve a
munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
c) társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében az ellátás
igazolószelvényét, ennek hiányában az átutalás igazolására alkalmas
bankszámla-kivonatot.

(3) Amennyiben a kérelmező és családtagjai jövedelme egyéni vagy társas
vállalkozásból ered, annak az előző gazdasági évben személyi jövedelemadó-
alapként elért összegét adóbevallással vagy az állami adóhatóság igazolásával kell
bizonyítani.

(4) Amennyiben a kérelmezőés családtagjai jövedelme alkalmi munkából származik,
annak összegét saját nyilatkozattal kell igazolni.

4.§

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megszűntetésére,
illetve megtéríttetésére irányuló eljárásban elvégzendőeljárási cselekményekre az
Szt. 17.§-ában foglaltak megfelelően irányadók.
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5.§

E rendelet alkalmazása tekintetében:
(1) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: annak a kérelem
benyújtásakor érvényes összege (a továbbiakban: nyugdíjminimum),

(2) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes
vagy adóköteles,
b) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített
vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthetőa személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint elismert költségnek minősülőigazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;

(3) vagyon: ha az Szt. másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű,
továbbá vagyoni értékűjog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függőpénzbeli
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az
ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékűjog,
amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű.



4

II. fejezet

Szociális rászorultságtól függőpénzbeli ellátások

1. Cím

A rendszeres szociális segélyhez kapcsolódó
együttműködési kötelezettségre vonatkozó szabályok,

valamint a segélyben részesülők foglalkoztatásának megszervezése

6.§

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülőnem foglalkoztatott személy köteles
együttműködni az önkormányzat által fenntartott Területi Gondozási Központ
családgondozójával.

(2) Az Szt. 37/D.§ (6) bekezdése alapján: amennyiben a rendszeres szociális
segélyben részesülő személy házastársa vagy élettársa a rendszeres szociális
segély nem foglalkoztatottakra irányadó jogosultsági feltételeinek - ide nem értve az
Szt. 37/A. § (3) bekezdésének c)-d) pontja szerinti megelőző együttműködés
időtartamára vonatkozó rendelkezéseket - megfelel, az együttműködésre kijelölt
szervvel maga is együttműködhet. Ebben az esetben az együttműködés az Szt.
37/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vételre, valamint a (3)
bekezdés d) pontjában foglaltakra terjed ki.

(3) Az együttműködés megkezdésekor meghatározásra kerül, hogy az ellátásban
részesülő személy – egyéni, személyi körülményeinek megfelelően – milyen
együttműködési, illetve beilleszkedést segítőprogramban köteles részt venni. Az
előírt program típusáról, idejéről és helyéről az ellátásban részesülő személyt
legalább 5 nappal a számára kijelölt program kezdete előtt írásban értesíteni kell.

(4) A családgondozó a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatja:
- az együttműködést nem vállaló, illetve a szervezett programról igazolatlanul
távolmaradó résztvevőkről haladéktalanul,
- a szervezett programokon résztvevők összesített számáról havonta egy
alkalommal.

(5) Az együttműködésre kötelezett személy a részére fel nem róható akadályoztatás
esetén törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján is igazolhatja a szervezett
programról történőtávolmaradását, ebben az esetben azonban a távolmaradás okát
igazoló dokumentumot (pl. orvosi igazolás) 3 napon belül be kell mutatnia. Az előre
látható akadályoztatás tényét a családgondozóval a megjelenési kötelezettséget
megelőzően legalább 2 nappal közölni kell.

7.§

(1) Együttműködési kötelezettségét megszegi a rendszeres szociális segélyben
részesülő, amennyiben a beilleszkedést segítőprogramban foglaltakat nem teljesíti,
vagy nem működik együtt a Területi Gondozási Központ családgondozójával.
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(2) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének kell tekinteni, ha:
a) a segélyben részesülőszemély a felajánlott és – az Szt. 37/H. § (6) bekezdése
értelmében – megfelelőmunkalehetőséget nem fogadja el,
b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli
felmondással szüntette meg,
c) a felülvizsgálati eljárásban neki felróható okból nem vesz részt,
d) együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi.

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a segély nem állapítható
meg, illetve annak folyósítását meg kell szüntetni. Ebben az esetben az érintett
rendszeres szociális segélyben csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése
esetén részesülhet.

(4) Amennyiben az együttműködési kötelezettség megszegésére a segély
folyósításának időtartama alatt kerül sor, a rendszeres szociális segély összegét az
(1) bekezdésben meghatározott esetekben 1 hónapig 75%-os összegben kell
folyósítani, míg a (2) bekezdésben szabályozott esetekben a rendszeres szociális
segély folyósítása megszüntetésre kerül.1

8.§

A foglalkoztatás megszervezését és a foglalkoztatás keretében történőmunkavégzés
ellenőrzését a képviselő-testület a polgármesterre bízza.

2. Cím

Lakásfenntartási támogatás

9.§

(1) Ópusztaszer Község Önkormányzata lakásfenntartási támogatást az Szt. 38.§-a
alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultaknak nyújt.

(2) A normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan:
a) a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
feltételeire,
b) a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költségére,
c) az elismert lakásnagyságra,
d) a normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegének
megállapítására az Szt. 38.§ (1)-(8) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelem
benyújtásának napját megelőző12 hónap közüzemi számláit, vagy a közüzemi
szolgáltató által kiállított éves igazolást.2

1 Módosította a 14/2007. (VII.27.) számú rendelet 1.§-a.
2 Módosította a 14/2007. (VII.27.) számú rendelet 2.§-a
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10.§

Helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat nem nyújt.

3. Cím
Ápolási díj

11.§

(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
(2) A Szociális- és Egészségügyi Bizottság – az Ópusztaszer Község Képviselő-
testületétől származtatott – átruházott hatáskörében és az Szt. 43/B. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján méltányossági alapú ápolási díjat állapíthat meg
annak a közeli hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi.

12.§

(1) A méltányossági alapú ápolási díj megállapításának együttes feltételei:
- a kérelmezőcsaládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimumot, egyedülálló esetén annak 150%-át,
- a kérelmezőés az ápolt személy között nincs érvényes és hatályos tartási,
életjáradéki vagy öröklési szerződés,
- nem áll fenn az Szt. 42.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek egyike sem,
- a kérelmezőés az ápolt közös lakásban él.

(2) A méltányossági alapú ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az
igazolást, hogy az ápolt tartósan beteg, valamint az arra vonatkozó szakvéleményt,
hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

13.§

Az ápolási díj havi összege a nyugdíjminimum összegének 100%-a.

14.§

(1) Az ápolási díjra való jogosultságot az Szt. 42.§ (2) bekezdésében foglaltak
alapján meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végzőszemély a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének

érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták,
e) az Szt. 42.§ (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény

következik be.
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(2) Az ápolást végzőszemély az ápolási kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az
ápolt élelmezéséről nem gondoskodik, gyógykezeltetését nem végzi, vagy alapvető
higiénés feltételeiről – különösen az ápolt személy környezete, alapvetőtisztálkodási
szükségletei és ruházata vonatkozásában – nem gondoskodik.

(3) Az ápolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a Területi Gondozási
Központ illetékese havonta egy alkalommal az ápolt otthonában ellenőrzi és
tapasztalatairól az ellátást megállapító szervet feljegyzés útján tájékoztatja.

15.§

Ópusztaszer Község Képviselő-testülete a méltányossági alapú ápolási díjra
vonatkozó hatáskörét a Szociális- és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

4. Cím

Átmeneti segély

16.§

Átmeneti segély azoknak a személyeknek nyújtható, akik létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdenek és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezőtöbbletkiadások
– különösen betegség, elemi kár – miatt anyagi segítségre szorulnak.

17.§

Az átmeneti segély formái és összege:
a) egyszeri segély vagy eseti gyógyszertámogatás az öregségi nyugdíjminimum
összegéig;
b) meghatározott időszakra szóló segély, havonta az öregségi nyugdíjminimum
összegéig;
c) elemi károsultak segélye, az öregségi nyugdíjminimum háromszorosának

összegéig;
d) kamatmentes kölcsön, közüzemi szolgáltatók számláinak kiegyenlítésére,

legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum háromszorosának összegéig.

18.§

(1) Átmeneti segély nem állapítható meg annak részére, akinek családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló
esetében 150%-át meghaladja. E rendelkezés nem vonatkozik a (2) bekezdésben
részletezett, az eseti gyógyszerkiadások mérséklése céljából nyújtott átmeneti
segélyre.

(2) Eseti gyógyszerkiadás mérséklése céljából átmeneti segélyben az a szociálisan
rászorult részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum összegének 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át nem
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haladja meg, emellett igazolt havi gyógyszerköltsége az egy főre jutó nettó jövedelem
15%-át eléri.

19.§

Elemi károsultnak kell tekinteni azt, akinek elemi csapás következtében ingósága,
illetve ingatlana oly mértékben pusztult el, hogy létfenntartása átmenetileg
lehetetlenné vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértővel
bizonyítani kell, mely bizonyítás költsége a kérelmezőt terheli.

20.§

Amennyiben az átmeneti segély megállapítására kamatmentes kölcsön formájában
kerül sor, a kölcsön nyújtására megállapodást kell kötni, melynek kötelezőtartalmi
elemei a felek természetes személyazonosító adatai mellett a visszafizetéssel
kapcsolatos és a szerződésszegés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok.

21.§

Az átmeneti segélyt főszabályszerűen pénzben kell folyósítani, de indokolt esetben
természetbeni juttatás formájában is adható. Ebben az esetben a természetbeni
juttatás formájáról a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell.

22.§

Ópusztaszer Község Képviselő-testülete az átmeneti segélyezésre vonatkozó
hatáskörét a Szociális- és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

5. Cím

Temetési segély

23.§

(1) Az Szt. 46.§-ában foglalt felhatalmazás alapján temetési segély állapítható meg
annak az ópusztaszeri lakhellyel rendelkezőszemélynek, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési költségek viselése a jogosult, illetve családja létfenntartását akkor
veszélyezteti, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum
háromszorosát nem haladja meg.

(3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60
napon belül kell előterjeszteni. A kérelemre rá kell vezetni a halotti anyakönyvi
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kivonat számát, valamint mellékelni kell a temetési segélyt kérelmezőnevére kiállított
számlát is.

(4) A temetési segély összege a kérelem beadásának időpontjában érvényes
öregségi nyugdíjminimum összegének 60%-a, száz forintra kerekítve.3

(5) A megállapított temetési segély kifizetése a polgármesteri hivatal pénztárából,
vagy a kérelmezőelőzetes írásbeli kérése alapján banki átutalással történik.

(6) Ópusztaszer Község Képviselő-testülete a temetési segélyezésre vonatkozó
hatáskörét a Szociális- és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

III. fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

1. Cím

A természetben nyújtott szociális ellátások

24.§

(1) Azok részére, akik szociális vagy egészségügyi helyzetüknél fogva személyes
gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére jogosultak, Ópusztaszer Község
Önkormányzata a következőtermészetbeni szociális ellátásokat nyújtja:
- köztemetés,
- közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
- járulékfizetés alapjának igazolása,
- lakásfenntartási támogatás.

(2) A polgármester az Szt. 48.§-ában, 54.§-ában, valamint 54/A.§-ában előírtak
alapján gondoskodik a köztemetések megszervezéséről, az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó, valamint a járulékfizetés alapjának
igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiállításáról.

2. Cím

Közgyógyellátás

25.§

(1) Az Szt. 50.§ (3) bekezdés szerinti közgyógyellátásra (a továbbiakban:
méltányossági közgyógyellátásra) jogosult az a kérelmező, aki a (2) bekezdésben
foglaltak alapján szociálisan rászorultnak minősül, Ópusztaszer községben

3 Módosította a 14/2007. (VII.27.) számú rendelet 3.§-a
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bejelentett lakóhellyel rendelkezik és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy az
létfenntartását veszélyezteti.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek családjában az egy
főre jutó nettó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át (egyedülálló esetében
200%-át) nem haladja meg, emellett a rendszeres gyógyító ellátás költsége a
nyugdíjminimum 20%-át meghaladja.4

26.§

Hatályon kívül helyezve.5

27.§

A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására, a jogosultság
időtartamára, valamint a jogosultság kezdőidőpontjára vonatkozóan az Szt. 50.§-
ában foglaltak az irányadóak.

IV. fejezet

Szociális alapszolgáltatások formájában nyújtott
személyes gondoskodás

I. Cím

Az ellátások formái

28.§

(1) Azok részére, akik szociális, vagy egészségügyi helyzetüknél fogva személyes
gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére jogosultak, Ópusztaszer Község
Önkormányzata az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a. tanyagondnoki szolgálat,
b. étkeztetés,
c. házi segítségnyújtás,
d. családsegítés,
e. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f. nappali ellátás: idősek klubja.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés d), valamint e) pontjában nevesített ellátásokat
a Kisteleki Kistérség Többcélú Társulása keretében, megállapodás útján látja el.

II. Cím

4 Módosította a 14/2007. (VII.27.) számú rendelet 4.§-a
5 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (VII.27.) számú rendelet 5.§-a
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A nappali ellátásokra vonatkozó közös szabályok

29.§

(1) A gondozásba vétel iránti kérelmet a Területi Gondozási Központ vezetőjénél kell
benyújtani, aki az ellátás igénybevételével kapcsolatosan megteszi a szükséges
intézkedéseket.

(2) A kérelmeket a rendelet 2. számú mellékletét képezőnyomtatványon kell
benyújtani.

(3) Az intézményvezetőkülön eljárás nélkül is köteles az igényelt ellátást biztosítani,
ha az ellátásra jogosult életét, testi épségét veszélyeztető körülmény azonnali
intézkedést indokol. A kérelem azonnali kitöltése ebben az esetben mellőzhető, de
azt a kitöltést megakadályozó körülmény elhárulását követően haladéktalanul pótolni
kell.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének feltétele, hogy a
Területi Gondozási Központ vezetője megállapodást kössön az ellátást igénylővel,
illetve annak törvényes képviselőjével.

30.§

(1) Az intézmény vezetőjének tájékoztatnia kell a kérelmezőt és hozzátartozóját a
gondozás feltételeiről, a megállapítható ellátás tartalmáról, igénybevételének
szabályairól.

(2) A jogosult, illetve – amennyiben a jogosult önálló nyilatkozattételre nem képes –
törvényes képviselője az intézményi felvételkor köteles a szükséges nyilatkozatokat
megtenni és az intézmény által kötelezően vezetendőnyilvántartásokhoz adatot
szolgáltatni.

III. Cím
Az egyes ellátások

Tanyagondnoki szolgálat

31.§

(1) A tanyagondnoki szolgálat működtetésének célja a külterületi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek
kielégítését segítőközszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

(2) A tanyagondnoki szolgálat által ellátottak köre: elsősorban azok a szociálisan
rászorult személyek, akik szociális alapszolgáltatások igénybe vételére jogosultak.
Az ellátás biztosításánál előnyben részesíthetőaz, aki egyedül él és alacsony
jövedelemmel rendelkezik.

32.§
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(1) A tanyagondnoki szolgálat feladatellátási körébe tartozó alapszolgáltatási
feladatok az étkeztetés és a házi segítségnyújtás.

(2) A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai az (1) bekezdésben foglaltakon felül:
rászorultak szállítása egészségügyi ellátás igénybevételének helyére; óvodás- illetve
iskoláskorú gyermekeknek a község oktatási intézményeibe történőbeszállítása,
valamint hazaszállítása; a helyi szociális szükségletek és egyéb szociális igények,
információk közvetítése az önkormányzat és a község lakossága között.

(3) A tanyagondnoki szolgálat körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok
különösen a művelődési, sport és szabadidős tevékenység segítése; lakossági
szolgáltatások szervezésében történő közreműködés; szükség szerinti részvétel
önkormányzati feladatok megoldásában; az ellátási területen jelentkező szociális
igények felmérése és tájékoztatás nyújtása a szociális ellátások igénybevételének
feltételeiről.

33.§

(1) Az önkormányzat 2 tanyagondnoki szolgálatot működtet, melyek feladat-ellátási
körzeteit jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A tanyagondnok munkájáról – az ellátásban részesítettek, valamint a szolgálat
által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában – eseménynaplót köteles vezetni.

Szociális étkeztetés

34.§6

(1) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk

miatt.

(2) Az étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak tekintendőés az étkeztetést a
szociálisan rászorultakra vonatkozóan megállapított kedvezményes díjért veheti
igénybe az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum kétszeresének összegét, egyedülálló és egyedül élőesetén a
nyugdíjminimum 2,5-szeresét nem haladja meg.

6 Módosította a 16/2007. (IX.17.) számú rendelet 1.§-a.
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(3) A szolgáltatási önköltségnek megfelelőtérítési díjból a családban élőszociálisan
rászorultak által fizetendőtérítési díjak:

Jövedelem Fizetendőtérítési díj mértéke az
önköltségi térítési díj százalékában

a) a nyugdíjminimum 100%-a alatt 50
b) a nyugdíjminimum 100-149%-a között 75
c) a nyugdíjminimum 150-199%-a között 100
d) a nyugdíjminimum 200%-a és afelett az étkeztetés teljes árú díja fizetendő.

(4) A szolgáltatási önköltségnek megfelelőtérítési díjból az egyedül élőszociálisan
rászorultak által fizetendőtérítési díjak:

Jövedelem Fizetendőtérítési díj mértéke az
önköltségi térítési díj százalékában

a) a nyugdíjminimum 150%-a alatt 50
b) a nyugdíjminimum 150-199%-a között 75
c) a nyugdíjminimum 200-249%-a között 100
d) a nyugdíjminimum 250%-a és afelett az étkeztetés teljes árú díja fizetendő.

(5) A szociális étkeztetés igénybevételéért fizetendődíjakat a rendelet 4. számú
melléklete tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

35.§

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást az Szt. 63.§-ában foglaltak alapján, a
Területi Gondozási Központ által ellátott feladatként nyújtja.

(2) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az,
akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Az egészségi
állapotra vonatkozó feltétel fennállását külön jogszabály szerint kell igazolni.

(3) Az önkormányzat két házi gondozási körzetet működtet, melyek ellátási területe a
tanyagondnoki szolgálatok ellátási területéhez igazodik.

Idősek Klubja

36.§

(1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes időskorú személyek nappali gondozására, ellátására szolgáló, a
Területi Gondozási Központ intézményen belül működőellátási forma.

(2) Felvehetőaz idősek klubjába az a 18. életévét betöltött személy, aki egészségi
állapotára tekintettel ellátásra szorul. A felvételi kérelmekről a Területi Gondozási
Központ vezetője határoz.
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V. fejezet

Záró rendelkezések

37.§

(1) Ez a rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a többszörösen módosított
6/2006. (IV.28.) számú, a 9/2006. (IX.11.) számú, valamint a 11/2006. (XII.5.) számú
rendelet.
(3) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(4) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv., valamint a
vonatkozó más szociális jogszabályok rendelkezései irányadók.

Makra József dr. Kónya Csaba Péter
polgármester mb. jegyző

Kihirdetve: 2007. június 12.
Ópusztaszer, 2007. június 12.

dr. Kónya Csaba Péter

mb. jegyző
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2. számú melléklet

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
A

(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelőadatok figyelembevételével töltendőki.)

1. Az ellátást igénybe vevőadatai:
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, időpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Tartására köteles személy

a) neve:
b) lakóhelye:

Telefonszáma:
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve:
b) lakóhelye:
c) telefonszáma:

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élőnagykorú személyek száma:

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri
2.1. alapszolgáltatás

étkeztetés □
házi segítségnyújtás □
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás □
támogató szolgáltatás □

2.2. nappali ellátás
idősek nappali ellátása □
fogyatékosok nappali ellátása □
demens személyek nappali ellátása □

2.3. átmeneti ellátás
időskorúak gondozóháza □
fogyatékos személyek gondozóháza □
pszichiátriai betegek átmeneti otthona □
szenvedélybetegek átmeneti otthona □
hajléktalan személyek átmeneti szállása □

2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény
idősek otthona □
pszichiátriai betegek otthona □
fogyatékos személyek otthona □
hajléktalan személyek otthona □
szenvedélybetegek otthona □

2.5. rehabilitációs intézmény
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye □
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye □
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fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye □
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye □

2.6. lakóotthon
fogyatékos személyek lakóotthona □
pszichiátriai betegek lakóotthona □
szenvedélybetegek lakóotthona □

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
3.1. Étkeztetés □

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
az étkeztetés módja:
helyben fogyasztás □
elvitellel □
kiszállítással □
diétás étkeztetés □

3.2. Házi segítségnyújtás □
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
segítség a napi tevékenységek ellátásában □
bevásárlás, gyógyszerbeszerzés □
személyes gondozás □
egyéb, éspedig ........................ □

3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele □
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele □
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
szállító szolgáltatás □
személyi segítőszolgáltatás □

3.5. Nappali ellátás □
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
étkeztetést igényel-e: igen □ (normál □ diétás □) nem □
milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:
egyéb szolgáltatás igénylése:

3.6. Átmeneti elhelyezés □
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen időtartamra kéri az elhelyezést:
milyen okból kéri az elhelyezést:

3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény
milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:
határozott (annak ideje) ...................... □
határozatlan □
soron kívüli elhelyezést kér-e: □
ha igen, annak oka:

Dátum:

Az ellátást igénybe vevő(törvényes képviselő) aláírása:
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B

Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás
igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1.
pontot nem kell kitölteni):
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:

önellátásra képes □ részben képes □ segítséggel képes □
1.2. szenved-e krónikus betegségben:
1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:
1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:
1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges: □
1.6. szenvedett fertőzőbetegségben 6 hónapon belül: □
1.7. egyéb megjegyzések:

2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén:
2.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
2.3. prognózis (várható állapotváltozás):
2.4. ápolási-gondozási igények:
2.5. speciális diétára szorul-e:
2.6. szenvedélybetegségben szenved-e:
2.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:
2.8. szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke):
2.9. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az

igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:
2.10. a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása:

3. Soron kívüli elhelyezése indokolt:

□

A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum: Orvos aláírása: P. H.
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C

Jövedelemnyilatkozat

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:
1. az ellátást igénylőrendszeres (bruttó) havi jövedelme:

1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz:
1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:
1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerűjövedelem:
1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás:
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és
címe:
1.5. egyéb jövedelem:

2. összes (nettó) havi jövedelem:

3. az Szt. 117. §-ának (4) bekezdése szerinti vagyona van: □

4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai:
név:
lakóhely:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A
térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplőadatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Dátum:

Az ellátást igénybe vevő(törvényes képviselő) aláírása:
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3. számú melléklet

A tanyagondnoki szolgálat körzetbeosztása

Településrész neve Fő

1.körzet Rontószél 48
Csaját 27
Kiszer 145

Székelytelep 160
Összes lakos 380

2.körzet Erzsébet tp. 48
Heffner tp 63
Karakás tp 187

Összes lakos 298

3.körzet Sándor major 7
Pusztaszeri m. 120

Szoborkert 5
Testhalom 31

Farkas tanya 5
Hantháza 57
Pitricsom 124

Összes lakos 349

I. tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: 1. körzet és a 2. körzetből Erzsébet-telep, valamint
Heffner telep;

II. tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: 3. körzet és a 2. körzetből Karakás-telep.
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4. számú melléklet

A szociális étkeztetés térítési díjai

A teljes árú szociális étkeztetés díja: 450 Ft

A szociálisan rászorultak részére megállapított szociális étkeztetés díjának
maximum összege: 360 Ft,
de legfeljebb az Szt. 116.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti összeg.

A házhozszállítás díja étel-adagonként, egységesen 30 Ft.


