Valkó Nagyközség Önkormányzat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
4/1993.(VII.13.) számú rendelete
(egységes szerkezetben)
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületea Magyarország Alaptörvény
32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) végrehajtásának helyi
szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Valkó Nagyközség területén
(bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekre.

élő,

az Sztv.3.

§

(2) A rendelet hatálya az Sztv.7.§ (1) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében a
rendelet (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kart megerősítő
országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 200 l. évi XXXIX. törvény
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is."
(3) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott, valamint
b) a 32/B § (1) bekezdésben meghatározott szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról
szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik."
II. Fejezet
Az ellátások formái

2. §
Az óvodáztatási támogatásra jogosult szülők részére az önkormányzat első
alkalommal 20 ezer Ft összegben természetbeni támogatást nyújt. A természetbeni támogatás
a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.

Lakásfenntartási támogatás
3. § (1) A normatív lakásfenntartási támogatás elsősorban természetbeni juttatásként
állapítható meg. A természetben megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összege
közüzemi vállalatok számára történő átutalással biztosítható.

(2) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításánál a
vizsgálnia kell, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja

jegyzőnek

a) az általa életvitelszerűenlakott lakást megfelelő higiéniai állapotban tartja-e,
b) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy családi ház udvarát, kertjét rendben tartja-e,
c) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy családi ház udvarával határos közterületet,
árkot, vízelvezetőt takarítja-e, növényzetet karbantartja-e,
d) az általa életvitel szerűen lakott ingatlan előtti járdaszakaszt folyamatosan tisztán tartja-e.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek együttesen kell fennállnia az (1) bekezdésben
szerinti jogosultság megállapításakor és a támogatás folyosításának időpontjában is.
(4) A jegyző a (1) bekezdési szerinti támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását követően a
(2) bekezdés szerinti feltételek teljesítésére nyolcnapos határidő megadásával felszólítja
kérelmezőt.

4. § Átmeneti segélyben az részesülhet, aki rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan,
tartósan létfennmaradási gonddal küzd, alkalmanként jelentkező többletkiadásait
más módon megoldani nem tudja.

Átmeneti segély
5. § (1) Átmeneti segély fajtái:
aj rendkívüli segély
bj időszaki támogatás
cJ szociális kamatmentes kölcsön
(2) Rendkívüli segélyt a súlyosan veszélyeztetett élethelyzetbe került személy kérheti.
Rendkívüli segély egy naptári év folyamán legfeljebb 5 alkalommal állapítható meg,
összege alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegével azonos.
(3)

Időszakos támogatás maximum 1 évig terjedő időtartamra adható maximum a
mindenkori nyugdíj mmimum összegéig annak a valkói lakosnak, akinek
családjában közvetlen hozzátartozói körében olyan kritikus helyzet áll be, melynek
következtében munkaviszonyát kénytelen megszüntetni, illetve szüneteltetni.

(5) Aki az önkormányzattól rendszeres segélyt kap, az átmeneti segélyben csak
rendkívüli esetben részesülhet.
6. § Megállapított ellátások kifizetésére vonatkozó szabályok:
aj rendkívüli segélyt a döntést követő 8 napon belül postai úton kell kézbesíteni, a
házi pénztárból csak kivételesen indokolt esetben lehet kifizetést teljesíteni,
b.' Időszaki támogatást a döntést követő 8 napon belül kell postai kézbesítés útján,
első ízben kiutalni, ezt követően utólag, havonta minden hónap 5.-ig.
c.! szociális kamatmentes kölcsönnel kapcsolatos kifizetést a
szabályozottak szerint kell végrehajtani.

szerződésben

7 .§

Rendkívüli helyzetben a polgármester 10.000.- Ft átmeneti segélyt állapíthat meg.

8. §

Átmeneti segély pénzben, természetben és egyéb módon adható.

9. §

A természetben adható átmeneti segély lehet:
a) szociális célú tűzifavásárIás
b) egyéb természetbeni juttatási forma.

10. §
A szociális tűzifavásárlás esetén
legfeljebb 5m3 tűzifa adható.

fűtési

11. §
A 10. § szerinti természetbeni
megállapításánál előnyt élvez, aki
a) aktív korúak ellátásában,

szezononként és háztartásonként

juttatásnál

a

szociális

rászorultság

b)időskorúakjáradékában,

c) lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint ha
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977 évi XXXI. törvényben
szabályozott szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel a család.
12. § A rendelet 5.§ (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott esetekben az illetékes
bizottság, míg az 5. § (2) bekezdése alapján rendkívüli helyzetben a polgármester jár el.
13. § A 10. § szerinti természetbeni juttatás során az illetékes bizottság, illetve a
polgármester járhat el.

Temetési segély
(1) Kérelemre 15 ezer Ft temetési segélyben részesíthető az az állandó lakóhellyel
valkói lakos, aki ugyancsak állandó lakóhellyel rendelkező közvetlen
hozzátartozójának temetéséről gondoskodik.
14. §

rendelkező

(2) 15 ezer Ft temetési segélyben részesíthető továbbá az az állandó lakóhelyű valkói lakos,
aki nem állandó lakhellyel rendelkező közvetlen hozzátartozójának temetéséről gondoskodik,
és előzetesen ennek feltételeit a kérelem alapján a szociális bizottság megvizsgálta, elbírálta
és kéreimét támogatta. A felhasznált összeg igazolását számlával, számlamásolattal
dokumentálj a.
15. §

A temetési segély megállapítására a polgármester jogosult.

Köztemetés
16. §

A vagyontalan, hozzátartozó nélküli személy eltemettetéséről az önkormányzat
gondoskodik.

17. §

A köztemetést a polgármester rendeli el.

Közgyógyellátás

18. §

Közgyógyellátásban részesülhet - méltányossági alapon - akinek magas
gyógyszerköltsége létfenntartását veszélyezteti.

19. §

Méltányossági közgyógyellátásra az j ogosult, akinek:
aj Családjában az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személyesetén 260 %-át.
bj havi gyógyszerköltsége a nyugdíj minimum 20 %- át meghaladja,

III. Fejezet
Intézményi szociális alap

20. §

A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatok
pénzügyi fedezetére szociális alapot hoz létre.

21. §

Az önkormányzat éves pénzügyi tervének jóváhagyásával szociális alapot képez az
óvodai nevelés, általános iskolai szakfeladatok költséghelyen.

22. §

A szociális alap igénybevételére vonatkozó szabályokat az intézményvezető köteles
vezetői rendelkezésben meghatározni és az alap felhasználásáról a zárszámadás
tárgyalásakor a képviselő-testületnek beszámolni.

23. §

Az intézményi szociális alapot kizárólag az intézményben oktatott ill. tanuló
gyermekek napközbeni ellátására - köztük az óvodai és napközi térítési díj
kedvezményekre - lehet felhasználni.

Étkeztetés

24. §

Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak a szociálisan
rászorultaknak, akik az Sztv. 62.§-ában rögzített feltételeknek megfelelnek.

25. §

Az étkeztetés térítésmentes, ha az
haladja meg.

26. §

Az étkeztetés térítés köteles, ha a jogosult jövedelme a nyugdíjminimumot
meghaladja.
A térítési díj mértéke:
aj térítési díj 60 %- át kell fizetni, ha az étkezést igénybe vevő havi jövedelme a
nyugdíjminimum másfélszeresét eléri.

igénylő

jövedelme a nyugdíjminimumot nem

bj teljes térítési díjat meg kell fizetni annak, akinek havi jövedelme a nyugdfj-

minimum kétszeresét meghaladja.

27. §

Az étkeztetés iránti kérelmet a polgármesteri hivatalnállehet előterjeszteni, a
jövedelemről szóló igazolással.

28. §

Az étkezés iránti kérelmek elbírálását a képviselő-testület a szociális bizottságra
ruházza át.

29. §

Az önkormányzat az étkeztetés biztosítására - az Sztv. 120.§.-ában megjelölt
szolgáltatást végzőkkel - ellátási szerződést köthet.
Házi segítségnyújtás

30. §

Házi segítségnyújtás formájában kell gondoskodni azokról a személyekről, akik
önmaguk ellátására, önerőből képtelenek, hozzátartozójuk nincs.

31. §

A segítségnyújtás térítés köteles.

32. § (1) A térítés mértéke a gondozásban részesülő jövedelmétől függően:
a.l térítési díj 50 %-a, ha a havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimumot nem
haladja meg.
b.l térítési díj 75 %-a, ha a havi jövedelme a mindenkori nyugdíj minimum
kétszeresét nem haladja meg.

c.l térítési díj 100 %, ha a havi j övedelem a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét
meghaladj a.
(2) A térítési díj a gondozásra fordított

idő

és a gondozó óradíjának a szorzata.

33. §

Házi segítségnyújtási kérelmek elbírálására szociális bizottság jogosult.

34. §

Az önkormányzat a házi segítségnyújtást az Sztv.120.§-ban meghatározott
szervekkel, személyekkel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

IV. Fejezet

Általános szabályok.

35. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátás igénybevételére nem jogosult aki:
a.l saját maga, családja iránti kötelező felelősségvállalása körében a tőle elvárható
gondoskodást elmulasztja,
b.l egyéb jövedelmi viszonyai
változtasson,

lehetővé teszik,

hogy helyzetén önerőből is

c.l az önkormányzat által felajánlott egyéb támogatást (pl. közhasznú foglalkoztatást
stb.) elfogadható indok nélkül visszautasítja.

(2) Egy

időben,

általában egyfajta szociális ellátás

kérhető

és vehető igénybe.

(3) A kérelmező, vagy családjának szociális biztonsága érdekében a rendelet 45.§.(2)
bekezdésében szabályozottaktól el lehet témi.

Eljárási szabályok.

36. § (1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kéreimeket írásban és szóban
lehet előterjeszteni.
(2) A szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A kérelemhez mellékelni kell mindazon igazolásokat, nyilatkozatokat, - vagyoni
helyzet, jövedelem, munkaviszony, egészségi állapot, társadalombiztosítási jogviszony, családi állapot, tanulói helyzet, lakásminőség, nagyság, ingatlani tulajdoni viszony, lakással kapcsolatos egyéb adatok, közmű, rezsiköltség stb. amelyekre az érdemi elbírálásra szükség van.
(4) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátásoknál a kérelem benyújtását
megelőző egy naptári év átlagjövedelme képezi ajövedelem számítás alapját.
(5) Ha az igénylő, vagy családja vagyoni helyzetében a kérelem benyújtását megelőző
12 hónap alatt jelentős változás állt be, akkor a változást bizonyító határozattal, a
kifizetést igazoló szelvénnyel bizonyított jövedelmet kell figyelembe venni.
(4)

aj a polgármester és a szociális bizottság hatáskörébe tartozó ellátás iránti
kéreimeket döntésre a szociálpolitikai előadó készíti elő.
b.' a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben csatolni kell a szociális
bizottság írásbeli véleményét is.

37. §

A pénzben megállapított szociális ellátások kifizetésének, folyósításának
szabályszerűségét a pénzügyi bizottság évenként ellenőrzi.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
38. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet szabályait folyamatban
39. §

lévő

ügyekre is alkalmazni kell.

A rendelet kihirdetéséről a j egyző gondoskodik.

Valkó, 2013. október 16.

Kihirdetve: 2013. október 17.

