Kövegy Község Önkormányzatának
10 /2008.(XI.5.)Ö.r.
számú rendelete
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról,
egységes szerkezetben a 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelettel.

Kövegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete – az Ötv. 16. §-ának (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a többszörösen módosított 1993. évi III.
törvény ( a továbbiakban: Szt. ) II-III. fejezetében kapott felhatalmazás alapján a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételérõl az
alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a Kövegy község
közigazgatási területén élõ magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkezõ
személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkezõ személyekre, a magyar hatóság által
menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély tekintetében az 81) bekezdésben foglaltakon
túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országoknak a külföldiek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint
jogszerûen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a Szt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott ápolási díj
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
Eljárási szabályok
2. §
(1) Az Szt.-ben, valamint az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket
az Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.

(2) A kérelmekhez az egyes szociális ellátások esetében a Korm.rend.-ben meghatározott
mellékleteket kell becsatolni, illetve okiratokat bemutatni az ellátási igény tartalmának
megfelelõen az alábbi kiegészítésekkel:
a) lakásfenntartási támogatás, temetési segély esetén ezen rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott jövedelemnyilatkozatot,
b) átmeneti segély esetén ezen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
jövedelemnyilatkozatot, valamint az egyéb, szociális helyzetet valószínûsíthetõ, vagy
bizonyító okiratokat.
(3) A jövedelemnyilatkozat elbírálásánál okirattal nem igazolható jövedelemnek kell tekinteni
a) a nem adóalany mezõgazdasági kistermelõ és õstermelõ ezen tevékenységbõl származó
jövedelmét
b) az alkalmi munkából származó, nem rendszeres jövedelmet.
(4) nem állapítható meg a rendszeres szociális segély, illetve a folyósítást meg kell szüntetni,
ha a személy az 1. § (3) bekezdése alá tartozik és a tartózkodási engedélyének érvényességi
ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták.

II. Fejezet
Az ellátások formái
3. §
(1) Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások:
a)rendszeres szociális segély,
b) lakásfenntartási támogatás,
d) ápolási díj,
d) átmeneti segély,
e) temetési segély,
(2) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) vásárlási utalványban biztosított átmeneti segély,
b) köztemetés,
c) közgyógyellátás,
d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Rendszeres szociális segély
4. §

(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult nem foglalkoztatott a rendszeres szociális segély
megállapításának feltételeként köteles vállalni a beilleszkedést segítõ programban való
részvételt, folyósításának feltételeként pedig együttmûködésre köteles.
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(2) A nem foglalkoztatott személy az együttmûködési kötelezettség keretében köteles
a) az önkormányzattal a folyósítás és a felülvizsgálat során együttmûködni,
b) az együttmûködésre kijelölt szervnél magát nyilvántartásba vetetni,
c) a beilleszkedést segítõ programról írásban megállapodni,
d) teljesíteni a beilleszkedést segítõ programban foglaltakat,
e) az Szt.-ben elõírt adatait és azok megváltozását bejelenteni.
(3) Az önkormányzattal való együttmûködésre kijelölt szerv a Gyermekjóléti Szolgálat ( 6912
Kövegy, Kossuth u. 29.sz. .
(4) A beilleszkedést segítõ programban való részvétel az alábbiakra terjed ki.
a) kapcsolattartás az együttmûködésre kijelölt szervvel ( a szerv által megjelölt idõpontban és
helyen történõ megjelenés, a megjelenés regisztrálása )
b) az együttmûködésre kijelölt szerv által szervezett programban való részvétel,
c) a felajánlott és a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy számára – az Szt. 37./H.
§ (6) bekezdésében foglaltak szerint – a megfelelõ munkalehetõség elfogadása,
d) az illetékes munkaügyi központnál munkanélküliként történõ nyilvántartásba vétele és
elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központtal való együttmûködés.
5. §

(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ nem foglalkoztatott személy a segély
folyósításának idõtartama alatt az együttmûködési kötelezettségét megszegi – kivéve a (2)
bekezdésben foglaltakat – akkor a segélyre való jogosultságát az együttmûködési
kötelezettség megszegését követõ 2. hónap utolsó napjával kell megszüntetni. A segély
összegét 2 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani.
(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy a segély folyósításának idõtartama
alatt az együttmûködési kötelezettségét súlyosan vagy két éven belül ismételten megszegi,
akkor a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni a kötelezettségszegés elkövetése
hónapjának utolsó napjával.
(3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülõ aktív korú nem foglalkoztatott
személy önhibáján kívül nem tudott eleget tenni együttmûködési kötelezettségének igazolási
kérelmet nyújthat be az Önkormányzati Hivatalhoz.

Lakásfenntartási támogatás
6. §
(1) Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek vagy családnak, aki a (2)
bekezdésben meghatározott lakásnagyság mértékénél nem nagyobb, bármilyen
komfortfokozatú lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik, feltéve, hogy a
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egy személyes háztartás esetén a 210%-át,
valamint a lakásfenntartás havi elismert költsége eléri a háztartás havi nettó jövedelmének
30%-át.
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(2) Az elismert minimális lakás nagyság mértéke Kövegy község illetékességi területén:
a) egy személyre
50 m2,
b) kettõ személyre
55 m2,
minden további együttlakó személy után 10 m2-rel növelhetõ. Idõs (60. életévét betöltött),
valamint rokkant nyugdíjas személy/személyek esetében személyenként 10 m2-rel növelhetõ
a lakásnagyság.
(3) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a lakbért vagy albérleti díjat, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ részletét, a fûtés díját, illetve költségét, a
szemétszállítás díját, valamint a villanyáram és víz-és gázfogyasztás díját 100%-ban. A
lakásfenntartási kiadásokat hitelt érdemlõen (számlával, szerzõdéssel, közüzemi szolgáltató
igazolásával) a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A támogatás megállapításánál a kérelem
benyújtását megelõzõ naptári félév átlagköltsége vehetõ figyelembe.
(4) A fûtés díja amennyiben közüzemi számlával nem igazolható a kérelmezõ anyagi és jogi
felelõssége tudatában tett nyilatkozata alapján állapítható meg. A tüzelõvásárlás költségét a
fûtési szezon havi átlagában kell figyelembe venni. Fûtési szezon alatt az október 15-tõl
április 15-ig terjedõ idõszakot kell érteni.
(5) A lakásfenntartási támogatás havi összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj minimum 20%-át, de havi 2500.-ft-nál kevesebb nem lehet. A lakásfenntartási
támogatást a kérelmezõ kezeihez folyósítani nem lehet, a megállapított támogatást
közvetlenül a szolgáltatónak kell átutalni.
(6) A lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás
egy háztartásnak csak egy jogcímen nyújtható. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be.

Ápolási díj
7. §
(1) Az Sztv. 41. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ápolási díj állapítható meg
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását saját
háztartásában végzi.
(2) Ezen rendelet 7. § 81) bekezdésében meghatározott esetben az ápolási díjat 6 hónapra, de
legfeljebb egy évre lehet megállapítani.
(3) Az ápolást végzõ vagy ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje
meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták.

Átmeneti segély

8. §
(1) Átmeneti segély azoknak a személyeknek nyújtható, akik
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a) létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe kerültek,
b) idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek,
c) betegség, vagy elemi kár miatt segítségre szorulnak,
d) *
e) **
f) azok részére, akiknél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van
és más forrásból nem származik jövedelme.
(2) Az átmeneti segély természetben is nyújtható.

9. §
Átmeneti segély adható, illetve folyósítható
a) egyszeri alkalommal,
b) meghatározott idõszakra, de legfeljebb 6 hónapos idõtartamra
c) gyermek- és oktatási intézmények étkezési térítési díjának átvállalására legfeljebb 3
hónapra,
d) pénzintézeti tevékenységnek nem minõsülõ kamatmentes kölcsönként. ***

10. §
Nem állapítható meg átmeneti segély – a 8. § c) és e) pontjában szabályozott esetek
kivételével – annak a részére, akinek saját, illetve családjában az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló
esetében annak 150%-át.

11. §
(1) Az egyszeri átmeneti segély összege legfeljebb 50.000,- Ft. ****
(2) A meghatározott ideig – legfeljebb 6 hónapig – folyósítható átmeneti segély havi összege
legfeljebb 10.000,- Ft. *****
(3) Gyermek- és oktatási intézményben fizetendõ étkezési térítési díjak átvállalása esetén az
átmeneti segély összege az átvállalt térítési díj összegével azonos.
(4) A kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 150.000.-Ft.******
12. §

Legfeljebb 6 havi idõtartamra folyósítható átmeneti segélyben részesíthetõ az a jogosult
személy, aki önhibáján kívül tartósan ellátatlan.
*
Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
**
Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
*** Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
**** Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
***** Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
****** Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
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Temetési segély
13. §
(1) A temetési segély összege 15.000,- Ft.*
(2) A temetési segély abban az esetben állapítható meg, ha a temetési segélyt igénybe vevõ
jogosult családjában az egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

Méltányossági közgyógyellátás

14. §

(1) Az Sztv. 50. § 82) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az a személy jogosult
méltányosságból közgyógyellátásra, aki szociálisan rászorult és rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes
viselni.
(2) Az tekinthetõ szociálisan rászorultnak, akinek a családjában az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
egyedülálló esetében annak 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.

III. Fejezet
Vegyes, záró rendelkezések
15. §
(1) Jelen rendelet alapján nyújtott ellátások közül havonta elõre, a tárgyhó 5. napján esedékes:
a) a rendszeres szociális segély,
b) tartós átmeneti segély.
(2) Ezen rendelet alapján nyújtott ellátások körül havonta utólag, a tárgyhó 5. napján esedékes
az ápolási díj.

* Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
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(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés idõpontja munkaszüneti napra
esik, úgy a kifizetés az azt követõ elsõ munkanapon esedékes.
(4) A rendelet 9. § d) pontjában foglalt kamatmentes kölcsön formájában nyújtott
átmeneti segély visszafizetésére írásban külön megállapodást kell kötni, amelyet a
kérelmezõ és az önkormányzat részérõl a polgármester jogosult aláírni.*

16. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ,
jogerõsen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/1997. (IV.30.)Ö.r. rendelet, és az azt módosító a
2/1998.(II.11.)Ö.r.,
7/2000.(V.17.)Ö.r.,
5/2003.(VI.25.)Ö.r.,
3/2004.(II.25.)Ö.r.,
7/2004.(V.21.)Ö..r., 1/2005.(I.20.)Ö.r., 11/2005.(X.11.)Ö.r. rendeletek.

(3) A rendelet az európai uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi
normákkal harmonizált jogszabályokon alapul.

Kövegy, 2008. november 5.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

Benákné Bárdi Ilona
körjegyzõ

Záradék: Kihirdetés közszemlére tétellel 2008. november 5. napjától.
Kövegy, 2008. november 5.

Benákné Bárdi Ilona
körjegyzõ

* Módosította a 10/2008.(XI.5.) Ö.r.számú rendelet, amely a kihirdetés napján lép hatályba.
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