Ellend Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2008.(II. 20.) rendelete
A szociális és pénzbeli ellátásokról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37/D (5) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében,
50.§-ának (3) bekezdésében, és a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi
rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelı
szociális rászorultságtól függı pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások
formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) Ellend községi Önkormányzat közigazgatási területén élı lakóhellyel rendelkezı magyar
állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre, a letelepedési
engedéllyel rendelkezı személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként
elismert személyekre.
(2) Az Szt.6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor
nyilatkozatában Ellend község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.
(3) Az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben
foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar
Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is.
(4) Az Szmtv. szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint az Szt. 32/B.§ának
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(1) bekezdésében meghatározott idıskorúak tekintetében a Szt. 3. §-a (3) bekezdésének b./
pontjában meghatározott személy körre, amennyiben az ellátás idıpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a SZOCEG Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 7634 Pécs, Muskátli u. 5.(továbbiakban:
SZOCEG Kht) által szervezett és nyújtott ellátásokra.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása
és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a Körjegyzıségen
Berkesd, Alkotmány u. 40., az Ellendi Polgármesteri Hivatalban, a szociális
alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket SZOCEG Kht 7761 Kozármisleny,
Alkotmány tér 24/A szám alatt is elı lehet szóban, vagy írásban terjeszteni.
(2) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történı eljárást. Eljárás
kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes.
(4) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló
szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmezı lakcíme van. A kérelmezı
lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerően lakik. A lakcím
megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.
3. §
(1) A kérelmezı a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejőleg kell becsatolnia.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
- az ellátást igénylı személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplı adatait,
- az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
(2) A jogosultsági feltételek megállapításához az Szt-ben szabályozottakon túl szükséges
egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál
kerül felsorolásra.
4. §
A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-ig, nem
rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül
átutalással történik. A házipénztárból történı döntést követı azonnali kifizetés létfenntartást
veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.
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5. §
(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben elıadott
életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi,
az igénylınél környezettanulmányt kell készíteni.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit a
Körjegyzıség már bármely ügyben 6 hónapon belül vizsgálta és azokban lényeges
változás nem feltételezhetı.
6. §
A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély
egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás
módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
7. §
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmezı életvitele alapján
vélelmezhetı, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is
rendelkezik, a kérelmezı kötelezhetı arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a
63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
8. §
A határozatlan idıre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha a jogszabály
másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követıen naptári évenként egy
alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét – azaz a továbbfolyósíthatóságot – az
ügyiratban rögzíteni kell.
9.§
A képviselı-testület a szociális ellátások igénylése során – a közigazgatási hatósági ügyek
elektronikus ügyintézésérıl szóló 6/2005.(X.17.) számú rendeletével az elektronikus
ügyintézés lehetıségét kizárja
10.§
(1) A szociális ellátások megállapításáról a jegyzı, a képviselı-testület, vagy a képviselıtestület által átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt.
(2)
a.) A döntésre jogosult egyszerősített határozatot hozhat, amennyiben döntése a Ket.
72.§ (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
b.) A képviselı-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos alábbiakban felsorolt
hatáskörét a polgármesterre ruházta át:







Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
Születési segély iránti kérelmek elbírálása
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Kegyeleti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Lakhatási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Méltányosságból megállapított ápolási díj
3

4

II. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások
11. §
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat az Szt.-ben, illetve
e rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) lakásfenntartási támogatást,
bb) méltányossági ápolási díjat,(18. életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását végzı személy kérelmére)
bc) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt
be) születési segélyt
bf) lakhatási támogatást
bg) kegyeleti támogatást
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások).

Rendszeres szociális segély
12. §
(1) A rendszeres szociális segély jogosulti körének meghatározására, megszüntetésére,
összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történı rendszeres szociális
segély megállapítására Ellend község Önkormányzata a Szt. rendelkezéseit változtatás
nélkül alkalmazza.
(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának,
folyósításának feltételeként az Ellend községi Önkormányzattal és a települési
önkormányzat által kijelölt Pécsi Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálattal, Munkaügyi Központtal köteles együttmőködni.
A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának és
folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles, amelynek keretében:
a.) A rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását követıen a jegyzınél
nyilatkozatban vállalja az együttmőködést az önkormányzattal és a beilleszkedést
segítı programban való részvételt.
b.) Az önkormányzatnál a jegyzı által megjelölt idıpontban köteles megjelenni és
nyilvántartásba vetetni magát.
c.) A rendszeres szociális segély megállapítását követıen a beilleszkedését segítı
programról írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel, továbbá
d.) Teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat.
(3) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének esetei:
a.) A települési önkormányzatnál nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg.
b.) Az írásos megállapodást nem köti meg, illetve az abban foglaltakat nem teljesíti.
c.) A rendszeres szociális segély éves felülvizsgálata során az önkormányzattal
történı együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget.
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Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása, továbbá az
együttmőködés eljárási szabályai
13. §
(1) Az önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerıpiaci
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a
rendszeres szociális segélyt kérelmezı igényjogosult személyek foglalkoztatását kell
biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közfoglalkoztatás biztosításával teljesíthetı.
(2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás idıtartama legalább 30 munkanap,
kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel
foglalkoztatják.
(3) Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás keretében végezhetı közcélú munkák
köre különösen:
a ) környezetvédelmi, kommunális munka( pl: hulladék győjtése, kaszálás, parlagfő irtása,
ároktisztítás)
b) az önkormányzatnál és intézményeinél végezhetı szakipari tevékenység
(4) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának megszervezését a
polgármester látja el.
(5) A kérelmezı, illetve a segélyben részesülı a számára felajánlott megfelelı munkát
legkésıbb három munkanapon belül köteles megkezdeni.
(6) Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva,
hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja írásban, vagy
személyesen a körjegyzıségen
(7) Egyéb elıre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a segélyben részesülı
személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a körjegyzıség ügyintézıje
vizsgálhatja. Az egészségügyi alkalmasságról a háziorvos vagy szükség esetén a
szakorvos által kiállított igazolást kell benyújtani.
(8) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító
határozat jogerıre emelkedését követı naptól számított öt munkanapon belül köteles a
munkaügyi központtal a kapcsolatot felvenni.
(9) Az együttmőködési kötelezettség elıírásáról, valamint az együttmőködési kötelezettség
megszegésének és súlyos megszegésének következményeirıl a rendszeres szociális
segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni az együttmőködésre
kijelölt intézményt, az elsı jelentkezési határidıt és a jelentkezés elmulasztásának
következményeit.
(10) A nem foglalkoztatott személy az együttmőködési kötelezettség keretében köteles
teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat.
(11) A nem foglalkoztatott személy beilleszkedését segítı program a következıkre terjed ki:
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a.) a Pécsi Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal való
kapcsolattartásra
b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés
megszerzésére,
c.) a felajánlott és számára – az Szt. 37/H.§ (6) bekezdése szerinti – megfelelı
munkalehetıség elfogadására
d.) a munkaügyi központnál álláskeresıként történı nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmőködésre.
(12) A Pécsi Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a rendszeres szociális
segély folyósításának idıtartama alatt az együttmőködés keretében:
a.) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló
határozatban megjelölt határidı betartását és annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a nem foglalkoztatott személy a jogerıs
határozat alapján – a szervnél történı megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
b.) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Sztv. 37/D § (3) bekezdése szerinti
beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a beilleszkedést segítı
programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól,
c.) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elısegítı
programot és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt,
d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3
havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı
programban foglaltak betartását,
e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy
bevonásával – módosítja a programot.
(13) A Pécsi Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Munkaügyi
Központ köteles:
a.) jelezni a jegyzınek, ha a nem foglalkoztatott személy együttmőködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
b.) e rendelet 12. § (12) e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatni a
jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról.

Az együttmőködési kötelezettség megszegése
14. §
(1) Együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az érintett személy:
a) e rendelet 12.§ (1)- (2) bekezdésében meghatározott tevékenység ellátását nem vállalja,
vagy nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg,
b) a kirendeltség által felajánlott megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el, illetve a
felajánlásra nem jelenik meg,
c) az együttmőködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az
akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás
kézhezvételétıl, illetve a munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 napon belül nem
mutatja be,
d) a segélyezett az együttmőködésre kijelölt kirendeltséggel az elsı jelentkezésként
megjelölt idıpontig nem veszi fel a kapcsolatot,
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e) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti
felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmezı az együttmőködési
kötelezettségnek nem tesz eleget,
f) a segélyben részesülı a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet a
tárgyhónapot követı hónap elsı munkanapján nem mutatja be.

Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegése
15. §
(1) Együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha az érintett személy:
a) az önkormányzat vagy a kirendeltség által felajánlott megfelelı munkalehetıséget
elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott idıpontban és helyen a munkavégzést
nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással
megszünteti,
b) a munkaviszonya a személyében rejlı ok miatt, önhibájából szőnik meg,
c.) a képzést önhibából nem fejezi be.

Az együttmőködési kötelezettség megszegésének és súlyos megszegésének
következményei
16. §
(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama
alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %-os
mértékben kell folyósítani.
(2) Az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt megszegése
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (A megszüntetést követıen a
rendszeres szociális segély iránti igényét a kérelmezı 36 hónap múlva nyújthatja be.)
17. §
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult
családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes
munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori
kötelezı legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a
család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

Idıskorúak járadéka
18. §
(1) Az idıskorúak járadékának megállapítására Ellend község önkormányzata az Szt.
rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.
(2) Az idıskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni
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kell a nyomtatványban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló
iratot.(pl: nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás
Lakásfenntartási támogatás
19. §
Az önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben meghatározott jogosultaknak normatív
lakásfenntartási támogatást és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt.
20. §
(1) Ellend község Képviselı-testülete helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a
személyt, akinek háztartásában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori összegének 200%-át és a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi
összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem30%-át elérı költséghányad.
(2) Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege az Szt. 38.§ (3)
bekezdésében meghatározott összeg 80%-a.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás havi összege 2.500.- Ft, melyet az
önkormányzat elsısorban természetbeni ellátásként folyósít.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iráni kérelmet a tárgyév folyamán
folyamatosan be lehet nyújtani.
(5) Az önkormányzat képviselı-testülete a 19.§ és 20.§ (1) bekezdésben meghatározott
hatásköre gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
(6) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm.
rendeletben meghatározott nyilatkozatot (a lakásban tartózkodásának jogcímérıl, a
kérelmezıvel közös háztartásban élık számáról, valamint annak a lakásnak a nagyságáról,
amelyre tekintettel a támogatást igényli), a jövedelmi és vagyoni igazolásokat, a lakás
nagyságának hitelt érdemlı módon történı igazolása.
(7) A kérelmezıt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása
hónapjának elsı napjától illeti meg.

Ápolási díj
21. §
(1) A képviselı-testület méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak,
aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy fıre
számított havi családi jövedelem határ nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150%-át.
(2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 4.számú
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása
iránti kérelemhez csatolni kell az Szt.43.§-ában és a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
25.§-ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt.
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(3) Az önkormányzat képviselı-testülete a 21.§ (1) bekezdésben meghatározott hatásköre
gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

22. §
A 21.§ (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj havi összege a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj 100 %-a.

23. §
Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenırzése
(1) Az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres
étkeztetésérıl, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában nem mőködik közre.
(2) A Körjegyzıség szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézıje, valamint a családsegítı
szolgálat szakembere, az ápolást végzı személy kötelezettségének teljesítését
ellenırizheti. Az ellenırzés során együttmőködik a háziorvossal is, hogy
meggyızıdhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak
okairól. Amennyiben az ellenırzés során úgy látja, - valamint e tényt a háziorvos illetve
egészségügyi szakember is alátámasztja,- hogy az ápolást végzı személy a kötelezettségét
nem teljesíti, az ápolási díj megszüntetését kezdeményezi.
(3) Az ápolási díj megszüntetését rendeli el az ellenırzés hónapjának elsı napjától,
amennyiben az ápolt személy egészségi állapotának romlása, higiéniás körülményeinek
romlása az ápolást végzı személy kötelezettségének nem teljesítése miatt következett be,
ezt a tényt az ellenırzést végzı személy(ek) írásban alátámasztják.

Átmeneti segély
24. §
(1) Az önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı
személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
(2) Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) A képviselı-testület anyagi (természetbeni) támogatásban részesítheti a községben élı
gyermekeket tanévkezdéskor és karácsonykor, a községben élı családokat az egy fıre jutó
jövedelem vizsgálata nélkül.
(4) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel
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25. §
(1)
a) alkalmankénti átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek
családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem
haladja meg.
b) Amennyiben a kérelmezı gyermekét egyedül nevelı szülı, vagy családjában három
vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik, az egy fıre jutó jövedelem határa a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 150%-a.
(2) Ugyanaz a család egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal részesülhet
alkalmankénti átmeneti segélyben.
(3) Havi rendszeresen adható átmeneti segély idıtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.
26. §
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és családja
jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkezı és pályakezdı
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı kötelezhetı arra, hogy
családja vagyoni jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.
27. §
(1) Az alkalmanként megállapított – 25. § (1) bekezdés szerinti – átmeneti segély összege
esetenként 3.000,-Ft-nál kevesebb és 10.000,-Ft-nál több nem lehet.
(2) A havi rendszeresen adható segély összege 3.000,-Ft-nál kevesebb és 10.000,-Ft-nál több
nem lehet.
28. §
(1) Az átmeneti segély megállapítása elıtt indokolt esetben környezettanulmányt kell
készíteni. Indokolt esetnek minısül, ha a különleges méltánylást igénylı eset megítélése
során a kérelmezı lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges.
(2) Sürgıs szükség esetén, - ha az igénylı életkörülményei indokolják az azonnali segítséget a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján kiutalható.
29. §
Az átmeneti segély iránti kérelmet a körjegyzıségen lehet benyújtani.
Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselı-testület gyakorolja.
Temetési segély
30. §
Ellend Képviselı-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetésérıl gondoskodott
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a./ annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b./ tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve
családja létfenntartását veszélyezteti,
és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élı személyek figyelembe vételével
számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül
élı esetén annak 150 %-át nem éri el, és aki nem részesül a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban.
31. §
(1) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál, és elérheti annak 100%-át, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb
temetés összege: 200.000,-Ft.
(2) A temetési segély összege : 20.000,- Ft.
32. §
(1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 30 napon belül
lehet benyújtani a körjegyzıségen.
(2) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejőleg csatolni kell a temetés költségeirıl- a
kérelmezı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére – kiállított
számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben
nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési segélyt,
valamint a kérelmezı és a vele közös háztartásban élık utolsó havi jövedelemigazolásait.
(2) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
Kegyeleti támogatás
33. §
(1) Azoknak a temetéséhez, akik haláluk bekövetkeztekor Ellend község lakói voltak, az
eltemettetı hozzátartozójuk részére – amennyiben ezt törvény nem zárja ki – a polgármester
egyedi határozattal kérelemre egyszeri 40.000.- Ft összegő kegyeleti támogatást állapít meg és
fizet ki. A kifizetésnek nem akadálya, hogy a hozzátartozó máshonnan kapott, vagy kért
temetési segélyt.
(2)
A képviselı-testület az (1) bekezdésben meghatározott
kegyeleti támogatás
megállapításával kapcsolatos hatásköre gyakorlását a polgármesterre ruházza.

Lakhatási támogatás
34. §
(1) Az önkormányzat képviselı-testülete lakhatási támogatást állapít meg, annak az Ellenden
állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı kérelmezınek azokra a hónapokra melyekben:
a) Ellend község közigazgatási területén elhelyezkedı lakóingatlanára lakáscélú elıtakarékossági szerzıdése van, és a befizetéseket szerzıdésszerően teljesíti,
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b) a hulladékszállítási díjat a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint befizeti
c) az a) és b) pont teljesítést az önkormányzat felé, jún. 25-ig és dec. 3-ig eredeti
bizonylattal igazolja.
d) a kérelmezınek és a vele együttlakó hozzátartozóinak az önkormányzattal szemben
fennálló adó és egyéb tartozása nincs
e) adatainak kezeléséhez hozzájárul
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén nem
adható lakhatási támogatás addig, még a kiesett hónap(ok)ra nemcsak a lakáscélú
elıtakarékossági pénztári részlet és a hulladék szállítási díj, adó és egyéb tartozás, hanem az
adott hónapra, az éves kommunális adó 1/12 része is befizetésre nem kerül.
(3)

A lakhatási támogatás összege
-

-

amennyiben a családban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkor
öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, a havi befizetés 35%-a, de
maximum 850.- Ft,
amennyiben a családban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét, a havi befizetés 24%-a, de
maximum havi 600.- Ft.

(4)
A lakhatási támogatást az önkormányzatnál évi 2 alkalommal (június 31-ig és
december 5-ig) lehet igényelni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a kötelezıen
csatolandó jövedelem igazolásokkal, pénzintézeti igazolásokkal együtt. A második félévben
benyújtott támogatási kérelemben visszamenılegesen január 1-tıl is igényelhetı a támogatás,
amennyiben kérelmezı az elsı félévben lakhatási kérelmet nem terjesztett elı.
(5)
Amennyiben az elı-takarékossági szerzıdés összege nem az önkormányzat
illetékességi területén kerül lakáscélra felhasználásra, úgy a kapott lakhatási támogatás
összegét a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelten köteles az Önkormányzatnak
visszafizetni.
(6)
A képviselı-testület a lakhatási támogatás megállapításával kapcsolatos hatásköre
gyakorlását a polgármesterre ruházza.
(7)
Amennyiben a lakásban élı bármely személy lakásfenntartási támogatásban részesül, a
lakásban élı személyek egyike sem jogosult lakhatási támogatásra.
Születési segély
35. §
(1) A polgármester születési segélyt állapít a gyermek születése esetén, a községben a
szüléskor állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı anyának a szülés követı 3 hónapon belül
benyújtott kérelmére.
(2) A születési segély alanyi jogon jár, jövedelmi viszonyokat a képviselı-testület nem
vizsgálja.
(3) A születési segély kérelemhez mellékelni kell az újszülött anyakönyvi kivonatát.
(4) A segély összege gyermekenként 40.000,- Ft.
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III. FEJEZET
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
36. §
(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell a
halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül gondoskodnia az elhunyt személy
közköltségen történı eltemetésérıl, ha
a) nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik.
(2) Az elhunyt személy elhalálozása idıpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó
lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a 37. § bekezdés szerinti
önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétıl számított
hatvan napon belül kell bejelenteni.
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzınél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési
költséget viselı önkormányzat a (2) bekezdés szerint jár el
Közgyógyellátás
37. §
(1) Méltányosságból, kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is
megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult, és
gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes
viselni, akinél az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, egyedül élı esetén 200%-át,
továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.
(2) A közgyógyellátás iránti iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9. számú
melléklet szerinti formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban/körjegyzıségen kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 35.§-ban elıírt
igazolásokat, nyilatkozatokat.
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IV. fejezet
Szociális szolgáltatások
38. §
(1) Az Szt. értelmében szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- a jelzırendszeres házi segítségnyújtás
- nappali ellátás.
(2) az (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatást - a családsegítés kivételével-ellátási szerzıdés keretében a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Társaság 7634 Pécs, Muskátli u. 5. látja el (továbbiakban : SZOCEG Kht).
(3) az (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatás iránti kérelmet – kivéve
családsegítés – a SZOCEG Kht vezetıjéhez kell benyújtani.

Az ellátások igénybevétele
39. §
(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást
biztosító intézménybe történı felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet
az intézményvezetıhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz.
melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylı azonnali ellátása.
Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

Étkeztetés
40. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetésérıl 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 ellátás iránti kérelemrıl a SZOCEG Kht vezetıje dönt.
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Házi segítségnyújtás
41. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közremőködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Az ellátás iránti kérelemrıl a SZOCEG Kht vezetıje dönt.

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
42. §
(1) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes
idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(2) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a)
b)
c)

az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történı haladéktalan megjelenést,
a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedések megtételét,
szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezı lakóhelye szerinti szociális intézmény vezetıjéhez
lehet benyújtani.
(4) Az ellátás iránti kérelemrıl a SZOCEG kht intézmény vezetıje dönt.
Családsegítés
43. §
(1) A családsegítést a képviselı-testület a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodás útján biztosítja.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezınek az Esztergár Lajos Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálathoz kell benyújtani.
(3) Az ellátás iránti kérelemrıl az intézmény vezetıje dönt.
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Nappali ellátás
44. §
(1) Az ellátást a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelıen kell biztosítani.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezı lakóhelye szerinti SZOCEG Kht intézmény
vezetıjéhez lehet benyújtani.
(3) Az ellátás iránti kérelemrıl az intézmény vezetıje dönt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
45. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb
szintő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el
nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell, egyidejőleg hatályát veszti
Ellend Községi Önkormányzat 2/2007.(III.5.)számú rendelet – a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról.

Ellend, 2008. február 12.

Ott Mihályné
Polgármester sk.

Hendzselné Papp Ilona
Körjegyzı sk.

E rendelet Ellend község területén kihirdetésre került.
Ellend, 2008. február 20.

Hendzselné Papp Ilona
Körjegyzı sk.
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1. számú melléklet

KÉRELEM
Név (leánykori név is )…………………………………………………………………………..
Születési hely: …………..idı……………………..anyja neve………………………….............
Adóazonosító jele………………………………………………………………………………..
Lakóhelye………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) ……………………………………………………...
Ellend községi Önkormányzat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
2/2008. (II.20.) rendelete alapján kérem - a késedelem nélkül teljesített saját, és együttlakó
hozzátartozói befizetések, továbbá az egy-fıre jutó havi jövedelem figyelembevételével, lakhatási támogatás
- kedvezmény megállapítását, a …………………………………. közti idıszakra,

Befizetések
Megnevezés

OTP Ltp.

Hulladék szállítási
díj

Kommunális adó
Gépjármő adó
Egyéb befizetés

Összege:
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

Ideje:

Száma, azonosítója

Láttam

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

Együtt lakó hozzátartozóim
s.sz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Név

Hozzátartozói kapcsolat

Szül. név, év, hónap, nap
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8.
Kijelentem, a fenti idıszak alatt szennyvíz elı takarékosság törlesztı részleteit idıben befizettem,
sem nekem, sem velem együttlakó hozzátartozóimnak az önkormányzattal szemben lejárt
határidejő (hulladék szállítási díj, kommunális adó, gépjármőadó, vagy egyéb) tartozásunk
Nem volt * /
Volt(ak) *, az alábbi hónap(ok) utolsó napján, az alábbi összeg(ek)

Befizetési késedelmek
Megnevezés
(hónapok)
Lakás t.p. részlet
Kommunális adó
Gépjármő adó
Hull. Száll. Díj. Önk.nak
Onk.-nak. Hull. száll,
díj
Délkom.-nak egyéb
tartozás

Közös háztartásban élı személyek jövedelmi adatai
A jövedelem típusa

Kérelmezı
jövedelme

Közös háztartásban élık jövedelme
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Összesen

1.) munkaviszonyból ,származó jöv.és
táppénz
2.) társas és egyéni vállalkozásból
származó j.
3.) ingatlan értékesítésébıl vagyoni
értékő jog átruházásából származó jöv.
4.) nyugdíjszerő ellátások
5.) Gyes, Gyet, Gyed,
családipótlék,
gyermektartás
6.)munkanélküli jár. rendszeres
szoc.segély, jöv.pótló tám.
7.) föld bérbeadásából származó jöv.
8.) egyéb (ösztöndí,értékpapír)
9.)Nemz.helytállásért eln.pótlék
10.)össz.bruttó jöv.
1 l.)SZJA vagy elıleg összege
12.)egészségbizt. és nyugdíjár. összege
13.)munkavállalói jár.összege
A család havi nettó jövedelme:

Egy fıre jutó családi nettó jövedelem :…………………Ft.
Kötelezıen csatolandó bizonylatok (másolat):
18
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pénzintézeti befizetési kötelezettség teljesítésének igazolása

…………………….. Délkom, hulladék szállítási díj befizetés teljesítésének
igazolása

igazolás, a közös háztartásban élı személyek a benyújtást megelızı 1 havi
jövedelmérıl.
Számlakivonatot
nem
fogadhatunk
el!

kérelmezı és együttlakó hozzátartozói adónemenkénti adóigazolása a ……….
jan. 1 .-én fennálló hátralékáról / túlfizetésérıl, az idei elıírásról / törlésrıl

önkormányzati adó, és egyéb önkormányzattal szembeni tartozás befizetésének
igazolása

új belépıknek: pénzintézeti elı-takarékossági szerzıdés, engedményezési
nyilatkozat

Ellend, 200….. ………….
………………………………
Igénylı aláírása
Végsı

(jogvesztı)

beadási

határidı:

………………………
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