Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet-tervezete
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatályos rendelkezései, valamint
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a községben folyó szociális ellátási
tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. hatálya alá tartozó természetes személyekre, akik Szajol község
közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkeznek, vagy életvitelszerűen itt tartózkodnak.

2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2)-(4) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeli szociális
ellátási formákra:
(2)Pénzbeli ellátási formák:
a) Települési támogatás
aa) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz
ab) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz
(3) Természetben is nyújtható szociális ellátási forma:
a) Rendkívüli települési támogatás
(4) A rendelet hatálya kiterjed a következő szociális alapszolgáltatásokra:
a) Étkeztetés
b) Házi segítségnyújtás
c) Családsegítés
Hatásköri szabályok

3.§ (1) Az Szt-ben valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint a képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján, átruházott hatáskörében, a polgármester
dönt:
a) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokra irányuló kérelmekről
b) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről.
(2) A Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben dönt:
a) Szt. 43/B.§. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítására irányuló kérelmekről
b) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó kérelmekről.

2
(3) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja átruházott
hatáskörben dönt a
a) szociális étkeztetés megállapítására irányuló kérelmekről
b) házi segítségnyújtás biztosítására irányuló kérelmekről.
Átruházott hatáskörben hozott döntésekről a hatáskör címzettjei kötelesek a soron következő testületi
ülésen beszámolni a képviselő-testületnek.

II. fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
Települési támogatás
4. § Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz
(1) A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
támogatás.
(2) A kérelmeket egész évben folyamatosan lehet benyújtani.
(3) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona.
(5) A támogatást egy évre kell megállapítani, a benyújtás hónapjának első napjától. A támogatás
havi összege 3000.- forint.
(6) A támogatást meg kell szüntetni:
a) ha a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
b) a jogosult vagy a támogatással érintett kérelmére.
(7) A támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napján kell megszüntetni.
5. § Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz
(1) A szociálisan rászorult személyek részére, az igazolt gyógyszerköltségek csökkentéséhez
nyújtott támogatás.
(2) Támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében a 180%át, az igazolt havi gyógyszerköltsége a család egy főre jutó jövedelemének a 10 %-át
meghaladja és közgyógyellátásra nem jogosult.
(3) Igazolt gyógyszerköltség: a kérelmező rendszeres gyógyító ellátásához szükséges havi
gyógyszerek háziorvos vagy kezelőorvos igazolása alapján a gyógyszertár által igazolt
gyógyszerár. A kérelemhez a 1. melléklet szerinti nyilatkozatot is be kell nyújtani.
(4) A támogatást egy évre kell megállapítani, a benyújtás hónapjának első napjától. A támogatás
havi összege megegyezik az igazolt gyógyszerköltség mértékével, de nem haladhatja meg a
3000.- forintot.
(5) A támogatást meg kell szüntetni:
a) ha a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
b) a jogosult vagy a támogatással érintett kérelmére.
(6) A támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napján kell megszüntetni.
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III. fejezet
Természetben is nyújtható szociális ellátás
Rendkívüli települési támogatás
6. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel, aki önhibáján kívül létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy aki egyéb támogatási formára nem jogosult, vagy a gyermeke hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
helyzetnek minősülnek az alábbiak:
a) krónikus, hosszantartó – legalább három hónapot meghaladó - betegségből eredő jövedelem
kiesés,
b) elemi kár miatti veszélyhelyzet,
c) családban bekövetkezett haláleset,
d) magas iskoláztatási költségek,
e) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás veszélyeztetettsége,
f) a kérelmező a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások
fedezésére nem képes,
g) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, vagy a gyermek
fogadása veszélybe kerül.
(3) A támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyai alapján a
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150%-át.
(4) A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át.
(5) A támogatás pénzbeli támogatásként vagy utalvány formájában, természetbeli ellátásként
nyújtható.

IV. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

7. § (1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat
biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.

Étkeztetés

8. § (1) Szociálisan rászorultnak tekintendő
a) életkorát tekintve az a személy, aki a 80. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt az a személy, aki önellátásra képtelen vagy csak részben képes.
(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti állapot fennállásáról a háziorvos erre
vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi igazolását a kérelemhez csatolni kell. Az igazolást a rendelet
1. függeléke tartalmazza.
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(3) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat külön rendelet szabályozza.
(4) A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 114.§ (3) bekezdését és a 116.§ (3) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.
(5) Az étkeztetés megállapításának részletes szabályait az Szt. 62. §-a szabályozza.

Házi segítségnyújtás

9. § (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.
(2) A szolgáltatás biztosítására 5 ellátási körzet került kialakításra. A gondozási körzetek területi
beosztását a rendelet 2. függeléke tartalmazza.
(3) A házi segítségnyújtás biztosításának részletes szabályait az Szt. 63. §-a szabályozza.

Családsegítés

10. § (1) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

(2) A családsegítő szolgáltatás biztosításának részletes szabályait az Szt. 64.§-a szabályozza.

Szociálpolitikai kerekasztal

11.§ A helyi önkormányzat által működtetett szociálpolitikai kerekasztal
Tagjai:
a) Polgármester
b) Jegyző
c) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi
Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Telephelyvezetője
d) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi
Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
e) Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság Elnöke
f) Településen működő civil szervezetek vezetői
g) Igazgatási csoportvezető

V. fejezet
Eljárási szabályok

12. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre vagy hivatalból nyújthatók.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmeket
a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.
(3) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként,
illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként, a munkahely keresése céljából nem
működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.
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(4) A kérelemre indult eljáráshoz minden esetben szükséges igazolni, az erre rendszeresített
adatlapon, a család jövedelmi helyzetét, a személyi adatokat (név, születési hely, idő, anyja
neve), családi viszonyokat. Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek, büntetőjogi
felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről.
(5) Halaszthatatlan esetekben (krízis) a kérelmezőnek lehetősége van a (3) bekezdésben említett
igazolásokat utólag, a kérelem elbírálása után legkésőbb egy hónappal benyújtani.
(6) Az eljárás során a kérelmezőtől vagyonára vonatkozó nyilatkozatot, illetve adatot is be lehet
kérni, valamint a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet
készíteni.
(7) A támogatások iránti kérelmekhez csatolni kell a jogosultság megállapítására vonatkozó
igazolásokat, amelyeket belföldi jogsegély keretében más hatóság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásából hivatali úton nem szerezhető be (orvosi igazolás, temetési számlák,
létfenntartást veszélyeztető válsághelyzetet bizonyító iratok…stb.).
(8) Az e rendeletben szabályozott támogatási formákról, azok mértékéről, megállapításuk
időpontjáról, a támogatásban részesítettekről, és az éves keretről a jegyző nyilvántartást vezet.

VI. fejezet
Együttműködés más szervekkel

13. § (1) Az önkormányzat a szociális támogatási tevékenysége során a feladat jobb ellátása érdekében
együttműködik más szociális és karitatív tevékenységet ellátó szervekkel, elsősorban:
a) a gyermekintézményekkel,
b) az érdekvédelmi szervezetekkel,
c) az egészségügyi szolgálattal,
d) a pártfogói hálózattal,
e) az egyházakkal,
f) a Magyar Vöröskereszttel.
(2) Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával biztosítja a
ténylegesen rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a
felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kisérését.
(3) Különösen indokolt az együttműködés:
a) Kiskorúak esetén a gyermekintézményekkel.
b) Létfenntartást veszélyeztető helyzeteknél kapcsolatos átmeneti segélyezésnél (elemi kár,
sürgős orvosi ellátás költségigénye, elhelyezési, lakhatási válság, hajléktalanság) az
egészségügyi szolgálattal.
c) Időskorúak esetén a házi gondozókkal.

VII. fejezet
Értelmező rendelkezések
14. § (1) Jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt. 10.§ (2) – (5) bekezdéseit kell alkalmazni.
(2) Család: az Szt. 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott család.
(3) Jövedelem: az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem.
(4) Közeli hozzátartozó: az Szt. 4. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó.
(5) Rendszeres pénzellátás: az Szt. 4.§ (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres
pénzellátás.
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(6) Háztartás: az Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége.
(7) Vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon.

Átmeneti rendelkezések
15. § (1) Az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 43/B. §-ában szabályozott méltányos ápolási díjban
részesülők jogosultságát a rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat során a 2015. február 28. napján hatályos Szt. rendelkezéseket és Szajol község
szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló 19/2013. (XII. 19.) rendeletet kell alkalmazni.
Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak a méltányos ápolási díjat tovább kell folyósítani. Az
ellátást kétévente felül kell vizsgálni.

Vegyes rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szajol község szociális ellátási és
szolgáltatási rendjéről szóló 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

Szajol, 2015. február 5.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. melléklet

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
…/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

NYILATKOZAT

Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás megállapításához

_______________________________________(név) Szajol, ________________________________
szám alatti lakos hozzájárulok, hogy gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás
megállapítása céljából a gyógykezelésemre, általam szedett gyógyszereimre vonatkozó adatokat a
háziorvosom/kezelőorvosom igazolja.

1. számú függelék

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
…/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Háziorvosi igazolás

A szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításához

_________________________________(név) Szajol, _____________________________________
szám alatti lakos hozzájárulok, hogy az alábbi egészségi állapotomra vonatkozó adatokat a
háziorvosom igazolja a szociális étkeztetésre való jogosultságom megállapításához.

___________________________________
aláírás

Igazolom, hogy a fent nevezett személy:
(a megfelelő rész aláhúzandó)
1. Önellátásra részben képes
2. Önellátásra képtelen
3. Fogyatékos
4. Pszichiátriai beteg
5. Szenvedélybeteg

Dátum: Szajol,___________________

__________________________________
háziorvos aláírása

P.H.

2. számú függelék
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
…/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Házigondozási körzetek területi beosztása

1.sz. házigondozói körzet

2.sz. házigondozói körzet

3.sz. házigondozói körzet

4.sz. házigondozói körzet

5.sz. házigondozói körzet

Arany J. út
Árpád út
Bekötő út
Bercsényi út
Fő út
Gólya út
Győzelem út
Ibolya út
Károlyi M. út
Kossuth L. út
Köztársaság út
Marx K. ú
Munka út
Rákóczi út

Bartók B. út
Bem apó út
Damjanich út
Dankó P. út
Debreceni út
Egressy B. út
Erkel tér
Halász út
Honvéd út
Kodály Z. út
Malom út
Mártirok út
Orgona út
Rozmaring út
Szegfű út
Tisza út
Tulipán út

Erdei F. út
Gábor Á. út
Gárdonyi G. út
Jókai M. út
Keleti K. út
Kinizsi P. út
Nefelejcs út
Pacsirta út
Széchenyi út
Szél út
Szőnyi M. út
Vörösmarty út
Zrínyi I. út

Akácfa út
Állomás út
Csillag út
Diófa út
Dózsa Gy. út
Gyöngyvirág út
Kölcsey F. út
Mátyás k. út
Mátyás köz
Napsugár út
Radnóti út
Szent I. kir. út
Szolnoki út
Tölgyfa út

Ady E. út
Bajcsy-Zs. út
Batthyány L. út
Béke köz
Bocskai út
Hunyadi út
József A. út
Kossuth köz
Mikszáth K. út
Móricz Zs. út
Petőfi S. út
Rózsa F. út
Rózsák tere
Táncsics M. út

INDOKOLÁS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló
……/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

1 – 2. §-okhoz
A rendelet hatályát szabályozza. A pénzbeli ellátási formák megváltoztak, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) módosítása értelmében, a
képviselő-testület az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint települési támogatást nyújt.
A képviselő-testület dönthet a támogatás fajtáiról. Kötelezően kell biztosítani a rendkívüli települési
támogatást.
Új ellátási formaként került a rendeletben a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz,
települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz és a rendkívüli települési támogatás.
3. § -hoz
A képviselő-testület által átruházott döntési jogköröket szabályozza. Az átruházott hatáskörök
címzettjei a polgármester, a Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja.
4. § -hoz
Pénzbeli szociális ellátási formaként kerül bevezetésre a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó
kiadásokhoz. Jelenleg a normatív lakásfenntartási támogatást már csak február 28. napjáig lehet
megállapítani. Ez az ellátási forma március 1-vel megszűnik. Ennek pótlására kerül bevezetésre az új
támogatási forma, melynek költsége az önkormányzatot terheli.
5. §-hoz
Szintén pénzbeli szociális ellátási formaként kerül bevezetésre a települési támogatás
gyógyszerkiadásokhoz. Március 1-vel a méltányossági alapon adott közgyógyellátási igazolvány
megszűnik. Ezt váltja fel az új támogatási forma.
6. §-hoz
Természetben is nyújtható szociális ellátásként bevezetésre kerül a rendkívüli települési támogatás,
mely létfenntartást veszélyeztető rendkívüli válsághelyzetbe került személyek, családok támogatását
teszi lehetővé.
7 – 11. §-okhoz
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások részletes szabályait tartalmazza.
12. §-hoz
Az eljárási szabályok közé új szabályozásként került bele, hogy az a munkanélküli személy, aki
munkakeresés céljából nem működik együtt a munkaügyi központtal, települési támogatásban nem
részesíthető.
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13. § –hoz
A társszervekkel történő együttműködés szabályait rendezi.
14. § –hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz, melybe a jelenleg hatályos rendelettől eltérően bekerült a vagyon
fogalma is.
15. § –hoz
A jelenleg méltányos ápolási díjban részesülők felülvizsgálata és a támogatás továbbfolyósítása került
szabályozásra.

Szajol, 2015. február 5.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

