Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete
a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokró1 szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 10.§ (1), 26.§, 32.§ (1), 32.§ (3), 37/D.§ (5), 38.§ (9), 43/B.§
(1), 45.§ (1)-(3), 46.§ (1), 50.§ (2), 62. § (2), 92.§ (2), valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 21.§ (1), 29.§ (2), 131.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazások alapján, a jogszabályok helyi viszonyokhoz igazodó
végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.
I. Általános rendelkezések
1.§
E rendelet hatálya kiterjed Nagyigmánd nagyközség közigazgatási területén az
Szt. 3.§-ában meghatározott személyek körére.
2.§
Az e rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, Családsegítő és Egészségügyi
Bizottsága, Polgármestere és a Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálata vezetője gyakorolja.
II. Eljárási rendelkezések
3.§
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényből
eredő szociális hatásköröket az alábbiak szerint ruházza át:
(1) a Családsegítő és Egészségügyi Bizottságra:
a) átmeneti segély,

b) lakásfenntartási támogatás,
c) időskorúak járadéka,
d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
(2) a Polgármesterre:
a) temetési segély,
b) rendkívüli átmeneti segély,
c) rendszeres szociális segély,
4.§
(1) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti kérelmet
a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. A hivatal az egyes ellátási formák
igényléséhez formanyomtatványt biztosít.
(2) A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti igény
intézése során az elektronikus ügyintézés lehetősége kizárt.
5.§
A kérelemhez mellékelni kell:
(1) A kérelmező és a vele egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek
jövedelmét igazoló okiratokat, - kivéve a 6.§ a) és b) pontban
meghatározottakat - a kiadásokat tanúsító számlákat, szerződéseket.
(2) Anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatokat egyéb
vagyoni helyzetéről és jövedelmeiről.
(3) Nyilatkozat és igazolás a lakás megszerzése céljából felvett hiteltörlesztés
havi összegéről.
(4) Az Szt. és Gyvt. szerint szükséges nyilatkozatok a kérelmezővel együtt
élőkről.
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6.§
A jövedelem igazolásához felhasználható bizonyítékok:
a) vállalkozók esetében, az illetékes APEH igazolása, a kérelem
benyújtását megelőző gazdasági év SZJA alapjáról,
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a
kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban kifizetett ellátást igazoló
szelvény,
c) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén, a kérelem
benyújtását megelőző 3 hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói
igazolás.
7.§
(1) A jogosultság megállapításának elbírálásához – amennyiben a fél által
benyújtott igazolások, hivatalos tudomás, továbbá helyi ismeret nem
elegendő – a hivatal környezettanulmányt készíthet, előre bejelentéssel vagy
előre be nem jelentett módon.
(2) A szociális rászorultságon alapuló támogatást a hivatal az erről szóló
határozat alapján a pénztárból kifizeti a jogosult, illetve meghatalmazottja
részére vagy posta útján utalja a jogosult nevére és címére.
8.§
(1) A „szociális szolgáltatások” fejezetcím alatt meghatározott és szabályozott
ellátások esetén az illetékes intézmény vezetője az e rendeletben meghatározott
eljárás nélkül – de a polgármester, a Családsegítő és Egészségügyi Bizottság
elnökének utólagos tájékoztatása mellett – haladéktalanul intézkedést tesz, ill.
ellátást nyújt a rászoruló életét, testi épségét közvetlenül fenyegető, másként el
nem hárítható veszélyhelyzet, szükséghelyzet esetén.
(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott ellátás mértékét úgy kell meghatározni,
hogy az a veszélyhelyzet, szükséghelyzet elhárítására, megszüntetésére alkalmas
legyen.
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III. Az ellátások formái
I.

Pénzbeni ellátások

Rendszeres Szociális Segély
9.§
Az Szt. 37/D.§-ában foglalt együttműködési kötelezettség teljesítésére a
Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a KomáromEsztergom Megyei Munkaügyi Központ Komáromi Kirendeltségével
együttműködési megállapodást kötött.
10.§
Az együttműködés keretében, a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív
korú nem foglalkoztatott személy a Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálata által meghatározott időpontban és időtartamban a
szervezett programokon, valamint az önkormányzat által biztosított közhasznú
munkában, ill. a települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb
munkában részt vesz.
11.§
A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott
személy – a Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata
által szervezett – alábbi, beilleszkedés elősegítő programokban köteles részt
venni:
- egyéni képességet fejlesztő program,
- életmód formáló foglalkoztatás,
- munkavégzésre felkészítő program.
12.§
Az önkormányzat, határozata egy példányának megküldésével tájékoztatja a
Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot a
rendszeres szociális segély megállapításáról, az ellátás folyósításának
szüneteltetéséről, megszüntetéséről.
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13.§
A Nagyigmánd és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata, az
együttműködési kötelezettség teljesítéséről az önkormányzatot tájékoztatja.
14.§
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott
személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha nem működik közre a
beilleszkedést elősegítő programokban.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendszeres szociális segély
összege 6 hónap időtartamig 75%-os mértékben kerül folyósításra.
(1) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül és a
támogatást meg kell szüntetni, ha a rendszeres szociális segélyben
részesülő:
a) A támogatásra való jogosultság felülvizsgálatában nem működik együtt,
b) Az önkormányzat által szervett foglalkoztatásra történő behívásra nem
jelenik meg, távolmaradását nem igazolja,
c) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást elfogadja, de a
munkakezdés napján nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja.
Helyi lakásfenntartási támogatás
15.§
(1) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata a helyi lakásfenntartási támogatást
az Szt. 28.§-ában meghatározott normatív lakásfenntartási támogatáson
kívül, önálló támogatásként nyújtja.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az, akinek háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át
nem haladhatja meg és a lakásfenntartás havi költsége, a háztartás havi
összjövedelméhez viszonyítva, 30%-nál nem magasabb.
(3) A támogatás minimális mértéke egységesen 2.500 Ft/hó.
16.§
(1) A lakásfenntartási kiadások körében a következő mértékű és fajtájú
költségeket kell figyelembe venni:
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a) villanyáram
b) víz és csatornadíj
c) a fűtési költségek (gáz, egyéb tüzelőanyag)
d) lakbér, albérleti díj
e) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete
f) szemétszállítási díj

(2) A lakásfenntartási kiadásokat az utolsó három havi kifizetésről szóló
számlákkal és hiteles okiratokkal kell igazolni és a kérelemhez csatolni. A
fűtési költségeket az utolsó három fűtési idényre eső hónap számláival lehet
igazolni.
(3) A támogatás adható egy összegben is.
17.§
(1) A havi rendszerességgel folyósított támogatás adható készpénzben vagy
természetbeni juttatás formájában.
(2) A készpénzben folyósított támogatás maximális összege 6.000 Ft/hó.
18.§
Az egy összegben adható támogatás, a lakásfenntartás költségeit jelentősen
csökkentő beruházásokra adható. A támogatás egy alkalommal vehető igénybe.
Ápolási díj
19.§
Az önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a
hozzátartozónak (Ptk. 685.§ b) pontja), aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy ápolását, gondozását végzi, és akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét,
egyedülálló esetén annak 300 %-át nem haladja meg.
Átmeneti segély
20.§
25
(1) Az átmeneti segélyre jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, egyedülálló
esetén annak 300 %-át nem haladja meg.
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(2) Az átmeneti segély, az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek
részére
havi
rendszerességgel,
jövedelem-kiegészítő
támogatásként is megállapítható.
(3) Jövedelem-kiegészítő
támogatás
elsősorban
az
egyedül
nyugdíjasoknak, a jövedelemmel nem rendelkezőknek nyújtható.

élő

(4) Ebben az esetben a támogatás utólag, a tárgyhó 5. napjáig kell kifizetni.
Rendkívüli átmeneti segély
21.§
(1) A polgármester különös méltánylást érdemlő rendkívüli esetben a 20.§-ban
foglaltakon felül (pl.: rendkívüli szükséghelyzet, elemi kár stb. esetén)
rendkívüli átmeneti segélyt adhat hivatalos tudomás, ill. kérelem alapján,
jövedelemre tekintet nélkül.
(2) A rendkívüli átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható,
1 éves időtartamra.
22.§
A megállapított támogatás folyósítása történhet:
a) készpénzben,
b) ill. az igénylő költségeinek átvállalásával.
Temetési segély
23.§
(1) A temetési segélyre jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át.
(2) A temetési segély összegének megállapításához szükséges – a helyben
szokásos legolcsóbb - temetési költségekről a polgármesteri hivatal félévente
írásos tájékoztatást kérnek a helyi temetéseket végző vállalkozó(k)tól.
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24.§
A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül lehet
előterjeszteni.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
25.§
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke családonként és
alkalmanként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszerese
lehet.
II. Természetben nyújtott szociális ellátások és szociális szolgáltatások
Közgyógyellátás
26.§
(1) Az Szt. 50.§ (3) bekezdésében szerinti közgyógyellátásra jogosult az, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át
nem haladja meg és az egyéni, havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége
eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 15 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül, a 80.
életévét betöltött vagy súlyos mozgáskorlátozott, illetve fogyatékossági
támogatásban részesülő, gyógyászati segédeszközre vagy gyógyító ellátásra
szoruló személy esetén méltányossági közgyógyellátás állapítható meg.
III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés, házi segítségnyújtás
27.§
(1) Az étkeztetést és a házi segítségnyújtást az Öregek Napközi Otthonának
vezetője kérelemre állapítja meg, amelyhez mellékelni kell az ellátást igénylő
jövedelemigazolását.
(2) Az étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt,
akinek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg egyedülálló esetén a
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mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, családban élő esetén a 200
%-át.
(3) A szociális étkezést és házi segítségnyújtást igénybevevő térítési díj
fizetésére köteles, amelynek mértékét külön rendeletben határozza meg a
képviselő-testület. A térítési díjakról szóló rendeletét az önkormányzat
évente felülvizsgálja.
(4) A szociális étkeztetést az általános iskola konyhájáról biztosítja.
28.§
A települési önkormányzat az Sztv. 65/F.§-ban meghatározott személyek
részére a házi segítségnyújtást az Öregek Napközi Otthonának igénybevételével
biztosítja.
Nappali ellátás
29.§
(1)

A nappali ellátást, az önkormányzat az Öregek Napközi Otthona
igénybevételével biztosítja.

(2) Az Öregek Napközi Otthonába elsősorban időskorú személyeket kell
felvenni. Az ellátás igénybevételéről a Családsegítő és Egészségügyi
Bizottság kérelemre dönt, amelyhez mellékelni kell az ellátást igénylő
jövedelemigazolását.
(3) Az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről az önkormányzat külön
rendeletet alkot.
Gyermekjóléti szolgálat
30.§
(1)A gyermekjóléti szolgáltatást Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
Csém, Bana, Tárkány, Szákszend községek önkormányzatával kötött
társulási megállapodás alapján foglalkoztatott családgondozókkal
biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
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(3) A kérelmet előterjeszteni, ill. jelzést tenni közvetlenül a családgondozónál
lehet.
(4) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.
(5) A gyermekjóléti szolgálat részletes feladatait a Gyermekek védelméről szóló
1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-ai határozzák meg.
Családsegítés
31.§
A családsegítést, Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata a Gyermekjóléti
Szolgálat keretein belül oldja meg.
Helyettes szülő
32.§
(1) Helyettes szülő iránti kérelmet a szülő, a lakó- vagy tartózkodási helye
szerint illetékes társulási központ vezetőjénél nyújthatja be. Indokolt
esetben
a lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, de
életvitelszerűen legalább 6 hónapja a társuláshoz tartozó önkormányzat
közigazgatási területén elő szülő is kérheti a helyettes szülői ellátást.
(2) A szülő, az ellátásért, a helyettes szülői gondozás időtartamára személyi
térítési díjat köteles fizetni.
(3) A személyi térítési díj mértékét külön rendelet szabályozza.
(4) A helyettes szülőt havonta készenléti díj illeti meg, amelynek mértéke
gyermekenként vagy fiatal felnőttenként, a mindenkori minimálbér 20
%-a.
Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
33.§
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról az általa
fenntartott napközi otthonos óvodában, valamint az általános iskolai
napköziben gondoskodik.
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(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az önkormányzat által
fenntartott intézmény vezetőjénél kell a kiskorú gondozójának
benyújtani.
(3) Az intézményvezető nem tagadhatja meg az ellátást, csak akkor, ha a
kiskorú gondozását férőhely hiánya miatt nem tudja biztosítani.
(4) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére – az e
rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szociálpolitikai kerekasztal
34.§
Az Szt. 58./B.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására
szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelynek tagjai:
- a település polgármestere,
- a képviselő-testület Családsegítő és Egészségügyi Bizottsága,
- a polgármesteri hivatal szociális ügyintézői,
- a gyermekjóléti szolgálat vezetője,
- a gondozási központ és az öregek napközi otthonának vezetője,
- az általános iskola és napközi otthonos óvoda gyermekvédelmi felelőse,
- a helyi védőnők,
- a helyi körzeti orvosok.
Szociális információs szolgáltatás
35.§
Az Szt. 35.§-ában meghatározott szociális információs szolgáltatást, a
település önkormányzata a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőin, ill. a
gyermekjóléti szolgálat vezetőjén keresztül biztosítja.
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IV. Záró rendelkezések
36.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő, de
még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.
37.§
A rendeletben meghatározott támogatások pénzügyi fedezetét az
önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja.
38.§
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagyigmánd
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról
szóló 5/2005. (III. 10.) sz. kt. rendelete.

Szijj Ferencné
Polgármester

Dr. Füles Zoltán
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2006. augusztus 10-én
Dr. Füles Zoltán
Jegyző
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