Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 04.)
önkormányzati rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió közösségi jogával
összhangban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében és a 16. §
(1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében, a 26. § (l)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva megalkotja az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló egységes rendeletét.

I. Rész Általános
rendelkezések
A rendelet hatálya, célja.

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Magyarországon élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra, és letelepedettekre
c) a hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik, valamint
b) a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a
továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben
az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.
(4) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a
vonatkozó magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével a pénzben és természetben nyújtható
szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság
feltételeit, érvényesítésének garanciáit.
(5) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra
vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseit is
2. § (1) Ahol e rendelet Szociális Bizottságot említ, ott Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának és
szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott azon bizottságot kell érteni, amely a
népjóléti és szociális ellátással kapcsolatos hatáskörrel rendelkezik.
(2) Ahol és amennyiben e rendelet lehetővé teszi, a rendelet szabályaitól méltányosságból, különösen
indokolt esetben el lehet térni, ha e nélkül a kérelem elutasítása a kérelmező vagy családtagja életét,
testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné.

II. Rész
Szociális igazgatás általános szabályai, eljárási rendelkezések
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3. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem Fábiánsebestyén Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában terjeszthető elő. A kérelem személyesen történő
előterjesztésekor a kérelmet benyújtó köteles személyazonossági igazolványát felmutatni
személyazonosságának és lakcímének ellenőrzése céljából. A kérelem elektronikus úton nem
terjeszthető elő.
(2) Anyagi és természetbeni ellátások iránt kérelmet terjeszthet elő az is, aki más személy
létfenntartását veszélyeztető körülményéről tudomást szerez.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a
hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a szociális ellátásra való jogosultság
elbírálásához a kérelmezőt kötelezni kell saját maga és családja jövedelmi viszonyairól hivatalos
igazolás benyújtására.
(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és
természetbeni ellátásoknál jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegében kell beszámítani.
(5) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az
egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
(6) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
meghaladó részét.
(7) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az
őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a
cégjegyzékből.
(8) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (3) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját
és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(9) A kérelem előterjesztése során a támogatás megállapításához szükséges hivatalos nettó jövedelmet
tartalmazó nyilatkozatot a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez hivatalos nettó
jövedelmet tartalmazó nyilatkozatot és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendeletben felsoroltak szerinti iratokat kell mellékelni.
(10) Jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresést
intézhet a Csongrád Megyei APEH-hoz a támogatást igénylő személy jövedelemadó
alapjának közlése végett, a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásait igénybe veszi.
4. § (1) A körülmények tisztázása során az igénylő a Polgármesteri Hivatallal köteles együttműködni.
(2) Határozathozatal előtt a kérelmező szociális helyzetéről és a kérelmében előadott adatok
valóságának ellenőrzésére környezettanulmány készíthető. El kell tekinteni a környezettanulmány
készítésétől, ha
a) más eljárásból rendelkezésre áll olyan hat hónapnál nem régebbi környezettanulmány, amely az új
kérelemben előadott körülményekre és adatokra is kiterjed,
b) a kérelmező hajléktalan, vagy
c) a környezettanulmány elkészítésével járó késedelem miatt a kérelmező jelentős
nélkülözésnek lenne kitéve, illetve a támogatás kiutalása egyéb okból nem tűr késedelmet.
5. § (1) A szociális ellátások megállapítását, módosítását, megszüntetését határozatban kell rögzíteni.
A határozatban a 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl rendelkezni kell, hogy a szociális
ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15
napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.
(2) A Polgármesteri Hivatal indokolt esetben az anyagi és természetbeni ellátás felhasználását
elszámoltatással, a segélyezést követő ellenőrzéssel is felülvizsgálhatja.
(3) A rendelet megsértése esetén az Szt. 17. §-ban meghatározott feltételek szerint az anyagi és
természetbeni szociális ellátást meg kell szüntetni és a támogatottat kötelezni kell a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett anyagi és természetbeni ellátás ellenértékének visszafizetésére. Ha
szociális ellátás megtérítését rendelik el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és a kamat
összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a szociális ellátáshoz kapcsolódó hatáskör
gyakorlója.
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(4) Rosszhiszeműnek kell tekinteni azt a jogosulatlanul támogatottat, aki tudja, vagy kellő
körültekintés tanúsítása mellett tudnia kellene, hogy a számára megállapított és folyósított támogatás
felvételére nem jogosult. A hatályos jogszabályok ismeretének hiányára senki sem hivatkozhat a
rosszhiszeműség megállapításának elkerülése érdekében.
(5) Nem tekinthető rosszhiszeműnek az a jogosulatlanul támogatott, akinek a jogosultságát
befolyásoló jelentős változás csak később jut tudomására vagy birtokába, és a változás tényét, mihelyt
arról tudomást szerzett, haladéktalanul bejelenti.
(6) A jogosulatlanul illetve jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás
részletekben történő visszafizetésére a hatáskör gyakorlója adhat engedélyt.
6. § (1) A jegyző az anyagi és természetbeni juttatásokról az Szt. 18. § - 24. §-a szerint
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az Szt-ben előírtakat.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül
benyújtott fellebbezés elbírálása Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik, amennyiben az elsőfokú hatáskör gyakorlója a fellebbezésben foglaltak ellenére is
fenntartja határozatát.
(3) A tárgyhónapra esedékes segélyek teljes összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell utólag - folyósítani. A folyósítás a Polgármesteri Hivatal pénztáránál történik, írásbeli bejelentés esetén
a folyósítás bankszámlára történő utalással is teljesíthető
7. § (1) A képviselő-testület hatásköreit a (2). (3) és (4) bekezdése szerint a Szociális
Bizottságra és a polgármesterre átruházza.
(2) A Szociális Bizottság hatáskörei: átmeneti segélyezés, helyi lakásfenntartási támogatás. Az e
bekezdésben meghatározott szociális támogatások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének méltányosságból
való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése a Szociális Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(3) A Szociális Bizottság elnökének hatásköre: krízishelyzetben átmeneti segélyezés.
Az e bekezdésben meghatározott szociális támogatás esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének
méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése a Szociális
Bizottság elnökének hatáskörébe tartozik
(4) A polgármester hatáskörei: temetési segély, köztemetés. Az e bekezdésben meghatározott szociális
támogatások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való
kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének méltányosságból való elengedése, csökkentése,
illetve részletekben történő visszafizettetése a polgármester hatáskörébe tartozik
(5) A térítési díjak megállapítása, közlése, módosítása az intézményvezetők feladata.

8. § (1) E rendelet alkalmazásában
rendelkezéseket kell alkalmazni.

az

Szt.

4.§

(1)

bekezdése

szerinti

értelmező

Szociális rászorultságtól függő ellátások formái
9. § (1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén - a szociális
alapellátás keretében - a jogosult számára pénzbeli ellátásként, helyi lakásfenntartási
támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt állapít meg a többször módosított 1993. évi III.
törvényben - a továbbiakban Szt. valamint jelen önkormányzati rendeletében meghatározott
feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).
(2) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén - a szociális
alapellátás keretében - a jogosult számára természetbeni ellátásként, helyi lakásfenntartási
támogatást, átmeneti segélyt, köztemetést állapíthat meg a többször módosított 1993. évi III.
törvényben - a továbbiakban Szt. -, valamint jelen Önkormányzati rendeletében meghatározott
feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő természetbeni
ellátások).
(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a rendszeres pénzbeli ellátásokat a kérelem
benyújtásának napjától időarányosan kell megállapítani és folyósítani a jogosultság megszűnésének
napjáig.
IV. rész Az egyes pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segélyre vonatkozó
külön rendelkezések
10. § (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként
együttműködésre köteles, amelynek keretében
a) együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel és
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b) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) és Fábiánsebestyén Gondozási Központjával, mint a települési
önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az Fábiánsebestyén Gondozási
Központjával, mint együttműködésre kijelölt szervek továbbá
d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(2) A nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának
feltételeként Fábiánsebestyén Gondozási Központtal együttműködni köteles. Azok a nem
foglalkoztatott személyek, akiknek a foglalkoztatási esélyei a munkaerő-piaci szervezet segítségével
javíthatók, az állami foglakoztatási szervvel (a továbbiakban: foglalkoztatási szerv) is kötelesek
együttműködni.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal által szervezett beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális
segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre
terjed ki:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét,
b) a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodik az
együttműködésre kijelölt szervvel, és
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(2) A 10. § (í) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás az Szt. 18. §-ban foglaltakon túl a nem
foglalkoztatott személy iskolai végzettségét és szakképzettségét tartalmazza.
12. § A 10. § (1) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy a nem foglalkoztatott személy
a) a Fábiánsebestyén Gondozási Központ családsegítést végző családgondozójánál
nyilvántartásba veteti magát, az intézménnyel kapcsolatot tart, amely keretében háromhavonta
egyszer az intézmény vezetője által meghatározott időpontban és helyen megjelenik;
b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik;
c) a kérelmező a számára meghatározott, a munkaügyi központ, vagy a Fábiánsebestyén Gondozási
Központ által szervezett programokban vesz részt,
d) a meghatározott szolgáltatásokat igénybe veszi,
e) a települési önkormányzat, illetőleg a foglalkoztatási szerv kirendeltsége által felajánlott és
egészségi állapotának megfelelő munkalehetőséget elfogadja,
j) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége által előírt együttműködési
kötelezettségét teljesíti.
13. § A nem foglalkoztatott személy részére rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban
jelen rendelet 10. § (l)-(2) bekezdés és 12. § szerinti együttműködési kötelezettségről rendelkezni kell.
14. § (1) A nem foglalkoztatott együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, ha
a) a Polgármesteri Hivatallal nem veteti nyilvántartásba magát, az intézmény vezetője által
meghatározott időpontban és helyen nem jelenik meg;
b) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik együtt;
c) a kérelmező a számára meghatározott, a munkaügyi központ, vagy a Polgármesteri Hivatal által
szervezett programokban nem vesz részt,
e) a települési önkormányzat, illetőleg a foglalkoztatási szerv kirendeltsége által felajánlott és számára
megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,
j) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége által előírt együttműködési
kötelezettségét megszegi.
(2) A nem foglalkoztatott együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a számára rendszeres szociális
segélyt megállapító határozatban meghatározott szolgáltatásokat nem veszi igénybe.
15. § (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély folyósítását meg kell szüntetni.
Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei
16. § (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az
Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben
tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán vagy a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és
rendeltetésszerű használata,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, gyomtalanítása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét, lom, építési törmelék eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, gyomtalanítása, kaszálása,
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv
úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyomtalanítása, kaszálása,
e) az ingatlan valamint a hozzátartozó kert. udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
(2) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az
Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakás
rendeltetésszerű használatára, rendben tartására az alábbiak szerint:
a) a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása

5

b) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
(3) A kérelmező köteles az (1 )-(2) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani
(4) Az Szt. 34. §-ában, valamint a 36. § ( 2 ) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív
korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki az (l)-(2)
bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(5) A jogosultság feltételeként az (l)-(4) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat
Polgármesteri Hivatala bevonásával ellenőrzi.
Lakásfenntartási támogatás
17. § (1) Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. 38. § - 39. íjában
meghatározott szabályok szerint.
18. § (1) A települési önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást annak a személynek nyújthat,
akinek a háztartásában együtt élő személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot és
minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.
(2) A településen elismert minimális lakásnagyság 40 m2
(3) A támogatás komfort nélküli vagy félkomfortos lakás esetén adható.
(4) Támogatásban részesülhet az az (l)-(3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével
lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve,
hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja.
(5) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás
költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell
érteni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti költségek igazolásához a megelőző hat hónap közüzemi számlák másolatát
kell a kérelemhez mellékelni.
19. § A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a lakás használatának jogcímét hitelt érdemlően
bizonyító okirattal egész évben folyamatosan lehet benyújtani.
20. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozatta] megosztott lakás lakrészeit.
(3) A támogatás összege - figyelembe véve az egyéb pénzbeli ellátásokat is - hozzájárul a lakhatás
feltételeinek a megőrzéséhez. A támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft.
Átmeneti segély
21. § (1) Fábiánsebestyén Község önkormányzata Szociális Bizottsága az önhibáján kívül
a) létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli helyzetbe került, vagy
b) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető helyzetnek kell tekinteni,
a) ha a kérelmező tulajdonában levő, általa és családja által használt lakás és/vagy annak berendezési
és felszerelési tárgyai elemi csapás következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak
vagy a használhatatlanná válásuk veszélye közvetlenül fenyeget,
b) ha a kérelmező tulajdonában levő, általa és családja által használt lakás berendezési, felszerelési
tárgya meghibásodott, s ez a kérelmező és családja életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a lakás
lakhatóságát veszélyezteti,
c) ha a kérelmező egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés
meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmező önerőből nem képes fedezni,
d) ha a kérelmező az általa nevelt kiskorú gyermek tanulmányai folytatásához szükséges
kiadásokat önhibáján kívül nem tudja fedezni,
f) ha a - lakásfenntartási támogatásra nem jogosult - kérelmező fűtési idényben (október 15 április 15-ig) lakása fűtését nem képes biztosítani és ez az állapot a kérelmező és családja
életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti,
g) közgyógyellátási igazolványra be nem szerezhető gyógyszer megvásárlását nem képes
önerőből fedezni,
feltéve minden esetben, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az átmeneti
segélyre való jogosultságot kizáró összeghatárt [(7) bekezdés].
(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elemi csapásnak kell tekinteni a fellépő természeti
erők nagysága, váratlansága miatt a technika jelenlegi állása szerint elháríthatatlan káreseményt és
állagromlást. Ilyennek kell tekinteni különösen az árvíz, talajvíz, belvíz, tűzvész, villámcsapás,
szélvihar, jégeső, hó-terhelés okozta károkat. A megfelelő karbantartás hiánya vagy elhanyagolása
miatti ilyen károsodás azonban csak akkor tekinthető elemi csapásnak, ha az arra jogosult vagy köteles
személy a megfelelő karbantartást jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nem tudta elvégezni.
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(4) A meghatározott kiadások fedezése érdekében benyújtott kérelemhez mellékelni kell a szükséges
javítások, beszerzések várható költségeit igazoló költségvetést vagy számlát, valamint a javítások
szükségességét igazoló szakvéleményt. Szakvéleményként elfogadható szakipari vállalkozó vagy
vállalkozás által kiállított és cégszerűen aláírt árajánlat is, ha abból az elvégzendő munkálatok
szükségessége és jellege egyértelműen kitűnik. Ezekben az esetekben új környezettanulmányt is kell
készíteni, kivéve a (2) bekezdés d) pontjában írt esetet. A környezettanulmányban ki kell térni a
kérelemben előadott adatok és körülmények valóságára és az elvégzendő munkálatok szükségességére
is.
(5) A (2) bekezdés b) pontja alapján átmeneti segély a lakás lakhatóvá tételén túl csak a lakás
felszerelésének a lakás rendeltetésszerű használatához és a kérelmező által nevelt kiskorú gyermek(ek)
tanulmányai folytatásához szükséges tárgyakra - kivéve a hangszert - való kiegészítésének erejéig
adható. Ebben az esetben csak az elemi csapás miatt elpusztult ruházati cikkek és az ágyneműk,
illetőleg a hiányzó vagy elpusztult iskolaszerek újakkal történő pótlásának költségei vehetők
figyelembe a segély összegének megállapításánál. Minden egyéb tárgyat a használtan történő
beszerzésének költségeivel kell figyelembe venni. A segély összege ebben az esetben sem haladhatja
meg a 23. § (2) bekezdésében meghatározott Összeghatárt.
(6) Ingatlanon végzendő munkálatok költségeinek fedezése érdekében átmeneti segély csak az ingatlan
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosának adható. Ilyen esetben az iratokhoz kell csatolni az
ingatlanról készült telekkönyvi kivonatot.
(7) Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb Összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át meghaladja, átmeneti segély
nem állapítható meg.
22. § A 21. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére e rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott esetben a 21. § (2) a) f) pontjában meghatározott feltételektől eltérő célra évente egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül
állapítható meg átmeneti segély.
23. § (1) Az átmeneti segély összegét úgy kell megállapítani, hogy a kérelmezőnek hathatós segítséget
nyújtson. Amennyiben a kérelmet valamely meghatározott kiadás fedezése érdekében nyújtották be, a
megállapított segély összege nem haladhatja meg a várhatóan felmerülő, költségvetéssel, árajánlattal
vagy számlával igazolt költségeket.
(2) Az átmeneti segély Összege nem lehet nagyobb, mint 20.000.-Ft.
(3) Ugyanazon családban élők részére egy naptári éven belül csak három alkalommal adható átmeneti
segély. Az egy család részére adható támogatásokat időben úgy kell elosztani, hogy ezen szabály
alkalmazása miatt a kérelmező és családja az év egyetlen szakában sem maradjon támogatás nélkül.
Ezen bekezdés rendelkezéseitől csak akkor lehet eltekinteni, ha a kérelmező családjában (vagy
egyedülállóként) az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 10.000.- Ft-ot, ez esetben a család évente
hat alkalommal kaphat átmeneti segélyt, ha a kérelem elutasítása a kérelmező és családja életét, testi
épségét vagy egészségét veszélyezteti.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott korlátozástól méltányosságból, a 2. § (2) bekezdésben
meghatározott esetben el lehet térni.
24. § (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti eljárást bárki kezdeményezheti, az hivatalból
is megindítható. Ha az eljárást nem az a személy kezdeményezi, akinek javára a segély
megállapítását kérik, a rendelet alkalmazásában kérelmező alatt ezen utóbbi személyt kell érteni.
(2) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is megállapítható: így különösen ingyenes étkeztetés,
tűzifajuttatás formájában.
(3) Amennyiben a meghatározott célra kiutalt átmeneti segélyt a kérelmező kezeihez fizették ki, az
átmeneti segély felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal elszámoltathatja a kérelmezőt, legkésőbb a
segély átvételét követő hat hónapon belül. A segély azon részét, amelynek rendeltetésszerű
felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal nem tud a becsatolt számlák és az elvégzett helyszínelés
alapján meggyőződni, köteles a segélyezett haladéktalanul, a rosszhiszemű támogatottra irányadó
szabályok szerint visszafizetni, amennyiben a segélyezett rosszhiszeműsége megállapítható. Az
elszámolási kötelezettségről a kérelmezőt, a segélyt megállapító határozatban tájékoztatni kell.
Temetési segély
25. § (1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak, 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 segély Összege 15.000.- Ft.
(3) A temetési segély iránti kérelmet az eltemetést követő 60 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva
a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetkezési számlát.
(4) Temetkezési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
(5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül.
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V. Rész
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
26. § (1) A köztemetést az Szt 48. §-ában foglaltak betartásával hivatalból a polgármester rendelheti el.
(2) A polgármester az eltemettetésre köteles, az 1999. évi XLIII. tv. 20. § (1) bekezdésében
meghatározott személyeket - az ott meghatározott sorrendben - kötelezi a köztemetés költségének
megtérítésére, vagy a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti.
(3) A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett személy kérésére, szociális és vagyoni
viszonyaira valamint az Örökrésze értékére tekintettel, legfeljebb 24 havi részletfizetés engedélyezhető
a temetési költség megtérítésére.
(4) Amennyiben eltemettetésre köteles személy nincs vagy nem lelhető fel, vagy az
eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítésére még részletfizetés
engedélyezése esetén is képtelen, a köztemetés költségét hagyatéki teherként az illetékes
közjegyzőnél be kell jelenteni.
Közgyógyellátás
27. § (1) Az Szt. 50. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Szt. 50. § (1) - (2)
bekezdésében felsoroltakon túl méltányossági közgyógyellátás állapítható meg annak, akinek esetében
a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (a
továbbiakban: MEP) által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át meghaladja, feltéve ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedülálló esetén 200%-át nem haladja meg.
(2) A méltányossági közgyógyellátás megállapítható az (1) bekezdésben foglaltakon kívül azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek, akinek
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 249%-át nem haladja meg.
b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem
haladja meg. és
a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 23%-át meghaladja.

VI. Rész
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az
ellátások formái
28. § Fábiánsebestyén Község Önkormányzat alapszolgáltatási központ (Fábiánsebestyén Község
Gondozási Központ) keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás keretében:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) támogató szolgálat
e) idősek otthona
f) tanyagondnoki szolgálat.
Étkeztetés
29. § (1) A szociálisan rászorultak étkeztetése az Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ útján
történik.
(2) Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján]
a) életkoránál fogva, aki a 62. életévét betöltötte;
b) tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási képesség
elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen);
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy
szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs eltartásra
köteles közeli hozzátartozója;
d) hajléktalan.
feltéve, hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
(4) A fennálló betegségekről, a mozgási képesség elnehezüléséről, pszichiátriai, addiktológiai
gondozás tényéről orvosi igazolást kell csatolni.
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(5) A szociális étkeztetés térítési díját az Önkormányzat e rendelet 1. számú mellékeltében határozza
meg,
az
étkeztetés
intézményi
térítési
díjának
alapja
az élelmezés
nyersanyagköltséget, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költsége egy ellátottra jutó napi
összegének (a továbbiakban: élelmezési térítés) 80%-a.
Házi segítségnyújtás
30. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő
végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
(5) A házi segítségnyújtás óradíját (amely magában foglalja az ebéd kihordásának díját is) e rendelet 1,
számú melléklete tartalmazza.
Családsegítés
31. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a családsegítést Fábiánsebestyén Község Gondozási
Központján keresztül biztosítja.
(3) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

Idősek Otthona
32. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális
gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a
továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben a Fábiánsebestyén Község
Gondozási Központ Erzsébet Otthonában gondoskodik Fábiánsebestyén Község Önkormányzata.
(2) Ha az idősotthoni ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő
végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
(3) Az idősek otthona ellátásáért havonta fizetendő gondozási díjat e rendelet 1. számú mellékelte
tartalmazza.
Támogató Szolgáltatás
33. § (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
a) támogató szolgálat személyi segítésének óradíját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
b) a szállítási szolgáltatás [mentők (Opel Vivaro, Ford Transit)] térítési díját e rendelet /. számú
mellékelte tartalmazza. A Gondozási Központ vezetője a Támogató Szolgálat szállítási szolgáltatás
térítési díját, gyermekkorú vagy középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottak esetén kérelemre
elengedi.
(2) A támogató szolgáltatás ellátására irányuló megállapodást a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal és
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat között kötött 48137-1/2008-4000/4420 iktatási számú
támogatási szerződés tartalmazza.
Tanyagondnoki Szolgáltatás
34. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
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(2) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
(3) A Tanyagondnoki Szolgálat közreműködik a szociális étkeztetés biztosításában, így
különösen a készétel szállításában.
Térítési díjak
35. § A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 115. § - 119. §-aiban foglaltakat, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet előírásait kell
alkalmazni.
Szociálpolitikai Kerekasztal
36. § (1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szociálpolitikai kerekasztalt
működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. (2) A Szociálpolitikai
Kerekasztal tagjai: Fábiánsebestyén Gondozási központ vezetője, Fábiánsebestyéni AMK és Könyvtár
vezetője, Napközi otthonos Óvoda vezetője, védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltatást végző önálló
családgondozó, községi háziorvos, körzeti megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelő?
Közfoglalkoztatási terv
37. § (1) A települési önkormányzat, a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési
megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv által
szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra
közfoglalkoztatási tervet készít.
(2) A települési Önkormányzat képviselő-testülete az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai
kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig készítteti el.
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VII. Rész
Átmeneti és záró rendelkezések
38. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánsebestyén Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 2/2009.(111. 14.) rendelete,
valamint a 2/2009.(111. 14.) rendeletet módosító 8/2009. (IX. 24.) rendelete, 2/2010. (II. 03.)
rendelete, 3/2011. (11.14.) hatályát veszti.

Fábiánsebestyén, 2011. április 27

1 . számú melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltség számításon alapuló térítési díjai
Megnevezés

Költség

Szociális
étkeztetés
Megnevezés

5.414.112.-

Házi
segítségnyújtás

Költség

Normatíva Különbség ( a )
2.672.790.-

2.741.322.-

Normatíva Különbség
( a)

2.959.208.- 1.202.585.- 1.756.623.Normatíva. Különbség ( a )
Költség

Támogató
11.594.739
szolgáltatás
Személyi segítés
Személyi segítés
szociális
rászorultság nélkül
Szállítási díj
Megnevezés
Költség

Normatíva Különbség ( a )

Idősek Otthona

19.069.500

Ebből:
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Gondozási díj

41.180.037

7.500.000

Ellátotti
létszám (b)
25

Önköltség =
a/b/c
437.-Ft/nap

Megállapított térítési díj

Eves munkaóra
(b)

Önköltsége a/b

Megállapított térítési díj

6506

270.-Ft/óra
Önköltség =
a/b v.a/c

240.-Ft/óra
Megállapított térítési díj

Éves munkaóra
(b)

Ellátottá napok
száma ( c)
251

Futott km ( c )

385.-Ft/nap

4.094.739.1516
186

22.110.537.-

Ellátotti létszám
( b)
30

16893
Ellátotté napok
száma ( c)
365

962.-Ft/óra

120.-Ft/óra
170.-Ft/óra

45.-Ft/km
Önköltség=
a/b/c
2.019.-Ft/nap

13.-Ft/km
Megállapított térítési díj
1860.-Ft/nap
55.800.-Ft/hó
175.-Ft/nap
265.-Ft/nap
175.-Ft/nap
1245.-Ft/nap

