Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. /III. 28./ sz. Ökt rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról
/a módosításokkal egységes szerkezetben/

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.
16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. /Továbbiakban: Szoc. tv.) 1 § (2) bekezdésében, a 10 § (1), a 26 §-ban, a 32
§ (3) bekezdésében, a 35. § (2), a 37. § (1), 37/D § (3), a 38 § (1) bekezdésének c) pontjában
és a (9) bekezdésében, a 45 § (1)-(3), a 46 § (1), a 47. § (2) és (5), az 50 § (3) bekezdésében,
kapott felhatalmazás alapján Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi rendeletet alkotja:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja, jogi alapja, hatálya
1. §
(1) A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak
megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzbeli, természetbeni szociális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
(2) E rendelet alapján nyújtható ellátások jogi alapját a Szoc. tv, a végrehajtásáról
rendelkező 63/2006. (III. 27.) Korm. /továbbiakban: Korm. r./ rendelet biztosítja.
(3) Hatálya kiterjed Püspökhatvan község közigazgatási területén élő, lakóhellyel,
életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező – a Szoc. tv.-ben felsorolt –
személyekre.
Értelmező rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a./ tartásra köteles és képes személy:
ab) az a közeli hozzátartozó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj
/továbbiakban: möny./ kétszeresét.
ab) aki tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján vállalta a rászoruló
ellátását
b./ Szociálisan rászorult:
ba) akinek családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az möny. összegét.
Az
egyes ellátásoknál eltérő jövedelemhatár is megállapítható.
bb./ rendkívüli élethelyzet: ha a kérelmező és családja önhibáján kívül időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, vagy olyan előre nem látható rendkívüli
esemény, amely a kérelmező és családja létfenntartását átmenetileg súlyosan
veszélyezteti. Ezek különösen: hosszan tartó súlyos betegség, műtéttel járó
betegség, munkanélküliség időszaka, míg az ellátást megállapítják.

Szociális hatáskörök
3.§
(1) A képviselő-testület a Szoc. tv.-ben biztosított hatásköröket a Népjóléti
Bizottságra /továbbiakban: NB/ átruházza.
(2) A NB hatáskörébe utal ellátási formák:
a./ normatív lakásfenntartási támogatás
b/ helyi lakásfenntartási támogatás
c/ átmeneti segély
d/ temetési segély
e/ szociális intézménybe történő beutalás
(3) A jegyző a Szoc. tv alapján biztosított hatáskörben jár el az alábbi ellátási
formákban:
a/ időskorúak járadéka
b/ aktív korúak ellátása
ba/ rendszeres szociális segély
bb/ bérpótló juttatás
c/ ápolási díj
d/ közgyógyellátás
(4) A NB által hozott I. fokú határozat ellen a fellebbezést a Képviselő-testület
bírálja el II. fokon. A képviselő-testület döntésének felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással a Vác Városi Bíróságnál lehet kezdeményezni
a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell
indítani.
(5) A jegyző által hozott I. fokú döntés ellen a fellebbezést a Pest Megyei
Kormányhivatal bírálja el II. fokon. A jogorvoslati kérelmet az I. fokú
hatósághoz kell benyújtani, de a II. fokon eljáró szervnek kell címezni.
II.
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
4. §
(1) A szociális ellátások iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A kérelem
nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban vehetők át a szükséges mellékletekkel együtt,
azokat ugyanott lehet személyesen leadni vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal részére
visszaküldeni. A kérelem kötelező mellékleteinél a Szoc tv. rendelkezései az irányadók.
(2) A jövedelemszámításnál a Szoc tv. 10 §-ának rendelkezései az irányadók, kivétel, ha a
kérelmező és családja jövedelmében a kérelem benyújtásakor jelentős jövedelemcsökkenés
történt, ilyen különösen:
a./ a kérelmező vagy családtagja – két hónapnál nem régebben történt – munkaviszony
megszűnése miatti jövedelem kiesés
b/ kérelmező vagy családtagja megbetegedése miatti 1 hónapon túli
jövedelemcsökkenés
(3) A kérelmező köteles együttműködni a Polgármesteri Hivatallal szociális helyzetének valós
feltárásában. A kérelemhez csatolnia kell saját és családtagjai jövedelmi viszonyairól szóló
igazolásokat. Amennyiben a közös háztartásban élő aktív korú családtag nem rendelkezik
munkaviszonyból származó jövedelemmel, erről szóló anyagi és büntetőjogi felelőssége
tudatában tett nyilatkozatát.

(4) Amennyiben a kérelmező a kötelező mellékleteket nem csatolja és a hiánypótlási
felszólításnak sem tesz eleget, úgy a hatáskörrel rendelkező szerv a rendelkezésére álló adatok
alapján dönt.
(5) A döntést határozatban kell rögzíteni, melynek formáját a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. rendelkezései az irányadók
(6) A szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás illeték- és költségmentes.
5. §
(1) A jegyző a szociális ellátás megállapításáról, fenntartásáról és megszüntetéséről – a Szoc.
tv-ben meghatározott tartalmú – nyilvántartást vezet.
(2) A pénzbeli kifizetést elrendelő határozat rendelkezései szerint az ellátás póstai úton címre
történő utalással, folyószámlára utalással, vagy a házi pénztárban történő kifizetéssel történik.
(3) A természetbeni ellátásokat vásárlási utalvány, számlakiegyenlítés, ellátást, szolgáltatást
nyújtó részére utalással biztosítja a Polgármesteri Hivatal.
(4) A jegyző gondoskodik a pénzügyi nyilvántartás vezetéséről, az ellátásokkal összefüggő
járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.
III.
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
6. §
(1) Kizárólag pénzben nyújtható ellátások:
a./ időskorúak járadéka
b./ aktív korúak ellátása
c./ ápolási díj
d/ temetési segély
(2) Pénzben és természetben is nyújtható ellátások:
a./ rendszeres szociális segély
b./ lakásfenntartási támogatás
c./ átmeneti segély
Időskorúak járadéka
7§
Az időskorúak járadékának megállapítására benyújtott kérelem elbírálásánál a Szoc. tv.
szabályait kell alkalmazni
Aktív korúak ellátása
8. §
(1) Az ellátás fajtái:
a./ bérpótló juttatás /továbbiakban: BPJ/
b./ rendszeres szociális segély
(2) A jegyző a Szoc. tv. alapján aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a
törvényi feltételek teljesülése esetén. Az ellátásra jogosultnak nyilatkoznia kell arról,
hogy a kijelölt munkaügyi szervvel, a családsegítő szolgálattal, a Polgármesteri
Hivatallal együttműködik.

(3) A kijelölt munkaügyi szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Váci
Kirendeltsége. Családsegítő: Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat Nonprofit Közhasznú Bt.
(4) A BPJ-ben részesülő személy köteles az általa lakott lakást tisztán, az udvart, kertjét az
ingatlana előtti közterületet tisztán, gyommentesen tartani, az ingatlanához kapcsolódó
vízelvezető árkot rendszeresen tisztítani a víz szabad elfolyását biztosítani. A BPJ-ra
jogosultság feltételeit a megállapító szerv egy éven belül legalább két alkalommal
jogosult ellenőrizni, amennyiben azt tapasztalja, hogy a feltételeket a jogosult nem
teljesíti 5 napos teljesítési határidőt kell meghatározni. Feltételek nem teljesítése esetén
a támogatott nem minősül együttműködőnek.
(5) A BPJ-ben részesülő személy köteles az önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatásban részt venni.
(6) A közfoglalkoztatás biztosításához az önkormányzat együttműködési megállapodást köt
a 8 § (2) bekezdésben kijelölt munkaügyi szervvel, az egészségügyi alkalmasság
megállapítása érdekében foglalkozás-egészségügyi feladatot végző szakorvossal.
(7) A közfoglalkoztatás anyagi hátterének az önkormányzatot terhelő részét éves
költségvetésében betervezi.
(8) A közfoglalkoztatásban részt vevő nem minősül együttműködőnek, ha:
a) a felajánlott munkát nem fogadja el,
b) a közfoglalkoztatás ideje alatt, a munkáltató munkaviszonyát rendkívüli
felmondással szünteti meg mert,
ba/ - a munkahelyén nem munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg,
bb/ - a számára meghatározott feladatok elvégzését megtagadja,
bc/ - a munkavégzéshez rendelkezésére bocsátott gépeket, eszközöket,
szerszámokat szándékosan megrongálja, eltulajdonítja
bd/ - a munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat nem tartja be,
be/ - másokat lázít, vagy a munka megtagadására szervezkedik,
bf/ - amennyiben három esetben: a munkaidő alatt munkahelyét engedély
nélkül elhagyja, a napi munkaidőt valamilyen oknál fogva nem tartja be
(késve érkezik, a munkaidő végzése előtt eltávozik), munkavégzésre nem
jelenik meg és távolmaradását 24 órán belül nem igazolja.
(10) A munkáltató jelzése alapján a jegyző haladéktalanul felülvizsgálja az aktív korúak
ellátására való jogosultságot, és dönt annak felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről
(11) Amennyiben a bérpótló juttatásra jogosult személy:
- családjában súlyos beteg, állandó ápolásra, felügyeletre szoruló hozzátartozó
gondozását végzi, mindezt szakorvos által kiállított zárójelentéssel, illetve az
állandó felügyelet szükségességéről házi orvosi igazolással igazolja,
- tartós betegsége miatt munkát vállalni nem tud, ezt orvosi zárójelentéssel alá tudja
támasztani és az üzemorvos munkára alkalmatlannak minősíti
- olyan testi, alkati fogyatékossága van, mellyel tartós fizikai munkára nem
alkalmazható és az üzemorvos munkára alkalmatlannak minősíti,
- mentális állapota miatt az üzemorvos fizikai munkára alkalmatlannak minősíti,
rendszeres szociális segélyre jogosult. /1/

Ápolási díj
9§
(1) Ápolási díj megállapítására benyújtott kérelem esetén a Szoc. tv. és a Korm. r.
szabályait kell alkalmazni.

(2) E rendelet szabályozásában ápolási díjat állapíthat meg a jegyző az alábbi feltételek
teljesülése esetén:
a./ 18. életévet betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén, aki önállóan nem tud
étkezni, önmagát ellátni, lakáson belül közlekedni
b./ a kérelmező az a/ pontban gondozásra szoruló hozzátartozó ápolása miatt vált
munkanélkülivé, vagy fizetés nélküli szabadságon van,
c./ a családban – az ápolásra szoruló jövedelmét is figyelembe véve – az 1 főre eső
jövedelem nem haladja meg a möny összegét, egyedülálló esetén a möny 150 %-át.
d./ az ápolásra szoruló személy gondozására, más közeli hozzátartozót – Ptk szabályai
szerint – nem lehet kötelezni.
Lakásfenntartási támogatás
10 §
(1) A NB normatív lakásfenntartási támogatást nyújt a Szoc tv. és a Korm. r. szabályai
alapján.
(2) A NB helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg önálló ellátásként annak a
rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezőnek:
a/ akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a möny
összegének 250 %-át, /2/
b/ a lakásfenntartás figyelembe vehető (elismert) havi költsége eléri a háztartás
összes jövedelmének 30 %-át, a költségek típusa: lakáscélú pénzintézeti kölcsön,
fűtés költsége, víz, csatornadíj, szemétszállítás, villanyáram költsége
c/ a támogatás összege: 2500 Ft
d/ a folyósítás időtartama: a rendkívüli élethelyzet időtartama, de maximum 6 hónap,
6 hónapot követően ismét kérelmezni kell, amennyiben a feltételek fennállnak

Átmeneti segély
11. §
(1) A NB a rendkívüli élethelyzetbe – 2 § (1) bb/ pontja - került személyek részére
átmeneti segélyt nyújthat.
(2) Átmeneti segélyben az a kérelmező, illetve családja részesíthető, aki létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került:
a/ akinek családjában az 1 főre eső jövedelem a möny. Összegének 120 %-át,
b/ tartósan beteg, a gyermekét egyedül nevelő, vagy egyedül élő kérelmező esetén az
egy főre eső jövedelem a möny. 160 %-át
c/ Rendkívül indokolt esetben – természeti katasztrófa, hirtelen családi tragédia,
visszafordíthatatlan súlyos betegség, hosszas kórházi kezelés, egyéb,
amit a
döntésre jogosult rendkívül indokoltnak minősít, és segélyezést indokoltnak tartja – az
1 főre eső jövedelem vizsgálata nélkül is döntést hozhat. /3/
Az átmeneti segély a döntésre jogosult mérlegelése alapján lehet egy alkalomra szóló,
de rendkívül indokolt esetben maximum 6 hónap időtartamra havi rendszerességgel.
(3) Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege legalább 5000 Ft, legfeljebb 20000
Ft.
(4) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély összege legalább 5000 Ft,
legfeljebb 10 000 Ft

(5) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható.
Természetbeni ellátást kell megállapítani, ha
a/ a kérelem kifejezetten erre irányul,
b/ az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli segély
felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történne.
(6) A természetben nyújtott átmeneti segély formája lehet: élelmiszercsomag,
élelmiszervásárlási utalvány, tüzelőanyag, vagy a segély meghatározott célra történő
átutalása, étkezési térítési díj kiegyenlítése.
Temetési segély
12. §
(1) A NB a Szoc. tv és e rendelet alapján temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a
meghalt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a saját
illetve családja létfenntartását veszélyezteti ha:
a/ kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az möny. összegének legfeljebb
150 %-át,
b/ egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében az egy főre jutó
jövedelem a möny. összegének legfeljebb 200 %-át nem haladhatja meg.
(2) A temetési segély megállapításának az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén csak
akkor van helye, ha az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén
volt, és az eltemettető is az önkormányzat illetékességi területén rendelkezik lakóhellyel.
(3) A temetési segély összege legalább – a helyi temetkezési vállalkozó által évenként
igazolt – legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, legfeljebb annak 50 %-a, ha temetési
költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti.
Közgyógyellátás
13. §
(1) A közgyógyellátás a szociálisan rászoruló személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás. A jogosultság feltételeit a Szoc. tv. szabályozza.
(2) A Szoc. tv 50 § (1) bekezdésében felsoroltak felett közgyógyellátásban részesíthető
az a kérelmező, akinek
a/ családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a möny. 160 %-át, egyedül élő
esetében 250 %-át nem haladja meg, vagy
c/ közgyógyellátásra kiváltható gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök havi
költsége eléri, vagy meghaladja a möny. 15 %-át.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, mely alapján az
igazolványt az illetékes egészségbiztosítási szerv állítja ki.
(4) A (2) bekezdés alapján nyújtható ellátáshoz a kérelem mellékleteként csatolni kell a
kérelmező és családja jövedelemigazolását is.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 7/2005.
/XII. 1. Ökt rendelet, valamint az azt módosító 6/2006 /V.3./ sz. Ökt rendelet hatályát

veszti.
(2) A rendelet hatályba lépésének időpontjáig a jegyző köteles gondoskodni azon
nyomtatványok elkészítéséről, amelyek a rendelet alkalmazásához szükségesek.

Püspökhatvan, 2011. március 9.

Bátyi József s.k. polgármester

Blaskó Imréné s.k. jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011.03.28.

Blaskó Imréné s.k. jegyző

/1/ Módosítás: 8/2011. /VII. 15./ sz.Ökt r.
/2/ Módosítás: 11/2011. /XII. 01./ sz. Ökt r.
/3/ Módosítás: 6/2012./VII. 18./ sz. Ökt r. Hatályos: 2012. 07. 18.

