Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2007.(III.28.) rendelete
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a következı rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1)

E rendelet hatálya kiterjed Szécsény közigazgatási területén lakcímmel rendelkezı
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2)

A rendelet hatálya a Szoctv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszerően 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 Szoctv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében
a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(4)

A kérelmezı lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerően
tartózkodik.
Szociális rászorultságtól függı ellátások
2. §

(1)

Pénzbeli ellátások:
a) idıskorúak járadéka
b) rendszeres szociális segély
c) ápolási díj
d) átmeneti segély
e) temetési segély
f) helyi lakásfenntartási támogatás
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(2)

Természetbeni ellátások:
a) köztemetés
b) közgyógyellátás
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
d) járulékfizetés alapjának igazolása

(3)

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások:
a) étkeztetés
b) családsegítés
c) házi segítségnyújtás
d) jelzırendszeres házi segítségnyújtás
c) közösségi ellátások
d) nappali ellátás

(4)

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás:
ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakás biztosítása
Eljárási szabályok
3. §

(1)

Szociális ellátás megállapítása kérelemre történik. A kérelmeket a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztályán személyesen, valamint postai úton szintén ide címezve lehet elıterjeszteni az elıírt nyilatkozatokkal, igazolásokkal együtt az ellátási formánkként erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2)

A házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás és az ápolást, gondozást nyújtó tartós
bentlakás biztosítása iránti kérelmeket a Hortenzia Alapítvány képviselıjéhez
(Szécsény, Rákóczi út 103.) kell benyújtani.

(3)

A szociális ellátást igénylı kérelmezı köteles a maga és a családja vagyoni és jövedelmi
viszonyairól nyilatkozni.

(4)

A család az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezı közeli hozzátartozókat jelenti.

(5)

A jövedelem igazolására elfogadható:
- munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem igazolására a munkáltató által kiállított hivatalos jövedelemigazolás,
- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év januárjában megküldött nyugdíjról szóló
igazolás,
- GYES-rıl, GYED-rıl, GYET-rıl a folyósító szerv igazolása, gyermektartásdíjat
megállapító jogerıs bírósági ítélet másolata, illetve a gyermektartási díj összegérıl a
szülık között (peren kívül) létrejött megállapodás másolata,
- a megállapítás évében az árvaellátást megállapító jogerıs határozat másolata, ezt követı
években a folyósító szerv igazolása,
- a megállapítás évében a nyugdíjat - öregségi, özvegyi, rokkantsági - megállapító jogerıs
határozat másolata,
- magánszemély vállalkozási tevékenységébıl (egyéni vagy társas vállalkozás)
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származó jövedelem esetén az APEH által kiadott igazolás,
- magánszemély vállalkozási tevékenységébıl (egyéni vagy társas vállalkozás) származó
jövedelem esetén a személyi jövedelemadó elızı évi adóbevallásnak a jegyzı által
hitelesített másolati példánya, valamint nyilatkozat a kérelem benyújtásának idejét
megelızı 3 havi nettó jövedelmérıl
- a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló szerzıdés, vagy a
bérleti díjat tartalmazó megállapodás,
- az ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított igazolás, valamint minden olyan egyéb
igazolás, amely alkalmas a tényleges jövedelem megállapítására.
(6)

Keresı tevékenységbıl származó jövedelemmel nem rendelkezı személy vagyoni
helyzetérıl köteles nyilatkozni. Nyilatkozatához csatolni kell a Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Szécsényi Regionális Kirendeltségének (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra és más munkanélküli ellátásra nem jogosult.

(7)

Ha a családban, illetve a háztartásban a külön jogszabályban meghatározott tanköteles
koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülı gyermek, fiatal felnıtt él, a tanulmányok folytatását minden esetben iskolalátogatási bizonyítvánnyal (igazolással) kell igazolni.

(8)

A havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap
jövedelmét tartalmazó igazolást kell csatolni, és annak átlagát kell figyelembe venni.

(9)

Az egyéb jövedelmeknél az érintett által büntetıjogi felelısséggel tett nyilatkozatot is
mellékelni kell.

(10) A szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok igazolására, az igazolások
benyújtására az ellátást igénylı csak akkor kötelezhetı, ha az a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 36. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján nem szerezhetı be.
(11) Krízis segély nyújtása esetén – ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják- a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján megadható a bizonyíték utólagos csatolása mellett.
(12) A szociális rászorultságtól függı ellátást igénylı kérelmezı vagyoni helyzete az eljárás
során környezettanulmány felvételével is vizsgálható. A kérelmezı a környezettanulmány felvételében köteles együttmőködni.
Ha a kötelezı felülvizsgálatokon túl a hatáskör gyakorlója szükségesnek tartja, környezettanulmány készíthetı a jogosultságot alátámasztó tényállás tisztázásához vagy kérelmezı és családja szociális helyzetének pontos megítéléséhez.
(13) Amennyiben a kérelmezı nem csatolja az elıírt nyilatkozatokat és igazolásokat a kérelméhez, vagy a környezettanulmány felvételét indokolatlanul akadályozza, vagy a
szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon akadályozza, úgy a
kérelmét a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján kell elbírálni.
(14) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenırizheti,
a) megkeresheti az illetékes adó- és pénzügyi ellenırzési hivatalt,
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b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) megkeresheti a helyi gépjármő nyilvántartót,
d) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót,
e) elrendelheti a környezettanulmány készítést.
(15) A támogatásban részesülı a jogosultság feltételeit és a támogatás folyósítását érintı
lényeges tények, körülmények, valamint a jövedelmi, vagyoni viszonyok megváltozását
15 napon belül köteles az Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztály bejelenteni és
igazolni. Ilyen esetben a támogatásra való jogosultságot ismételten vizsgálni kell.
(16) A jogosultság és a támogatás folyósításának feltételeit érintı lényeges tények, körülmények a következık:
a) a családban, illetve a háztartásban együtt lakók létszáma megváltozik,
b) a lakhatás jogcímében, vagy a jogosult lakóhelyében vagy tartózkodási helyében változás következik be,
c) a jogosult neve megváltozik.
(17) A jogosult a jövedelmi viszonyainak megváltozását akkor köteles bejelenteni, ha annak
eredményeként az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 10%-nál nagyobb mértékben változik.
(18) A rendszeres támogatások esetében a felülvizsgálathoz szükséges okiratokat, iratokat,
igazolásokat a jogosult és családtagja az ellátást megállapító határozatban meghatározott idıpontig és módon, külön felszólítás nélkül köteles benyújtani.
(19) A pénzbeli ellátások kifizetése a jogerıs vagy elızetesen végrehajthatóvá nyilvánított
határozat alapján a Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály feladata, amely további feladatként:
a/ az ellátások kifizetésérıl pénzügyi nyilvántartást vezet;
b/ gondoskodik az ellátásokkal összefüggı járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és viszszaigénylési feladatok végrehajtásáról.
(20) A Pénzügyi és Intézményirányítási Osztálynak kifizetésre megküldött szociális ellátásokról és azok összegérıl az Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztály – ellátási típusonként – nyilvántartást vezet.
(21) A pénzbeli szociális ellátások postai úton, folyószámlára utalással, illetve a Polgármesteri Hivatal házipénztárából fizethetık ki.
(22) A megállapított támogatásokat – ha e rendelet másként nem rendelkezik – tárgyhónapot
követı hónap 5-éig kell folyósítani.
(23) A támogatás kifizetésének, folyósításának módjáról és idıpontjáról a határozatban rendelkezni kell.
(24) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megszüntetésével és megtérítésével kapcsolatban, a Szoctv. 17. §-a szerinti határozat meghozatalára az ellátást megállapító szerv jogosult.
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(25) Rendszeres pénzellátást jogosulatlanul igénybevevıt - rosszhiszemőség hiányában – is
kötelezni kell az ellátás visszafizetésére.
(26) Az önkormányzat képviselı-testülete hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítése
méltányosságból elengedhetı, akkor, ha a visszafizetésre kötelezett és családja az ellátás
megtérítésének idejére:
a) hajléktalanná vált,
b) a visszafizetési kötelezettség teljesítésével az egy fıre jutó havi jövedelme nem éri
el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
(27) Az önkormányzat képviselı-testülete hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítése
méltányosságból csökkenthetı, ha a visszafizetésre kötelezett és családja az ellátás megtérítésének esedékessége idején a visszafizetési kötelezettség teljesítésével az egy fıre
jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 130%-át.
(28) A támogatások iránt benyújtott kérelmekrıl, valamint a visszatérítés elengedésérıl vagy
csökkentésérıl Szécsény Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága a
képviselı-testület által átruházott hatáskörben dönt.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elsı fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete - soron következı rendes ülésének zárt ülésén - bírálja el másodfokon.
(29) A helyi lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély (egészben
vagy részben) – indokolt esetben - természetben (élelmiszer, közüzemi díjak közvetlen
kifizetése, térítési díjak közvetlen kifizetése) is nyújtható. A kérelembıl egyértelmően
ki kell derüljön, hogy a kérelmezı melyik formára tart igényt, de ez az önkormányzatot
nem köti. A támogatás természetbeli megállapítását követıen az ellátásnak a jogosult
számára történı biztosításáról, az ellátás megszervezésérıl a polgármesteri hivatal gondoskodik.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
Idıskorúak járadéka
4. §
Az idıskorúak járadékát az önkormányzat -2007. január l-étıl a jegyzı- a Szoctv. vonatkozó
rendelkezései alapján állapítja meg.
Rendszeres szociális segély
5. §
(1)

A rendszeres szociális segélyre jogosultak körét, a megállapítás feltételeit az önkormányzat -2007. január l-étıl a jegyzı – a Szoctv. vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg.

(2)

A Szoctv. a rendszeres szociális segélyben részesülı személy részére együttmőködési
kötelezettséget ír elı. Az együttmőködés eljárási szabályai
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(3)

Az együttmőködésre kijelölt szerv a beilleszkedést segítı program kivételével:
Szécsény
Városi Polgármesteri Hivatal. A beilleszkedést segítı program) vonatkozásában az
együttmőködésre kijelölt szerv: Szécsény Kistérség Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat.
A foglalkoztatás vonatkozásában pedig az Agro-Help Kht.

(4)

A nem foglalkoztatott, támogatott álláskeresı személy a rendszeres szociális segély
megállapításának, folyósításának feltételeként a Munkaügyi Központtal is köteles
együttmőködni.

(5)

A Szoctv. által elıírt foglalkoztatást az Önkormányzat a saját intézményei, a Polgármesteri Hivatal, az Agro-Help Kht. és Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Kistérségi Társulása (a továbbiakban: Kistérségi Társulás) útján szervezi.

(6)

A Szoctv. 37/D. § (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartásba vételt a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztályán kell megtenni.

(7)

A nem foglalkoztatott segélyezett, a támogatott álláskeresı és a Szécsény Kistérség
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által megkötött beilleszkedést segítı program a
nem foglalkoztatott korának, szociális helyzetének, mentális és egészségi állapotának
megfelelı - egyénre szabott – esetkezelı megállapodás.

(8)

A beilleszkedést segítı program lehet:
- a segélyezett nem foglalkoztatott személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására, fejlesztésére irányuló,
- a munkavégzésre irányuló motiváció kialakítása, erısítése és fenntartására irányuló,
- egyedi, személyes vagy családi körben történı esetgondozást, tanácsadást és személyes megbeszéléseket elıíró,
- az egyéni képességek felismertetésére, szükség esetén az életmód megfelelı irányú
formálására, valamint a támogatott személy munkaerı-piaci helyzetét és értékét növelı (tréning) technikákra irányuló,
- idıközönként csoportos foglalkozásra kötelezı (pl.: problémamegoldó csoport; a
személyes problémák kezelésére, feltárására {alkoholizmus, drog, játékszenvedély,
stb.} megoldást bemutató elıadások)
- illetve e típusok szakmailag indokolt vegyítése szerinti.

(9)

A rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korú nem foglalkoztatott személy és a
támogatott álláskeresı a folyósítás idıtartama alatt köteles a Munkaügyi Központtal is
együttmőködni. Ennek keretében köteles:
a) az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát,
b) a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodni, továbbá
c) teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat.

(10) Az együttmőködési kötelezettségrıl a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell.
(11) A rendszeres szociális segélyére jogosult köteles a határozat jogerıre emelkedését követı 3 napon belül az együttmőködésre kijelölt szervvel felvenni a kapcsolatot.
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(12) Az együttmőködésre kijelölt szerv
- a megjelent kérelmezıt nyilvántartásba veszi,
- tájékoztatja a beilleszkedést segítı programok típusairól, kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot és arról írásbeli megállapodást
köt a segélyben részesülı személlyel.
(13) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségét
megszegi, amennyiben önhibájából
a) nyilvántartásba vétel elmulasztása, vagy a meghatározott jelentkezési kötelezettség
elmulasztása
b) a beilleszkedést segítı programban foglaltakat nem teljesíti
c) a részére elıírt programban, tanácsadáson, foglalkozáson nem vesz részt.
(14) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségét
súlyosan megszegi, amennyiben önhibájából
a) az önkormányzat, vagy a Kirendeltség által felajánlott, megfelelı munkalehetıséget
nem fogadja el, vagy azt nem kezdi meg
b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg
c) a felülvizsgálat során az elıírt határidıt elmulasztja, vagy abban nem mőködik együtt
d) a jogosultságát érintı lényeges körülmény megváltozásáról a bejelentési kötelezettségét elmulasztja.
(15) Amennyiben az együttmőködésre köteles személy nem tesz eleget elıírt kötelezettségének, és nem tudja igazolni, hogy ez önhibáján kívül történt, úgy együtt nem mőködınek
minısül. Ez esetben a rendszeres szociális segély az errıl való tudomásszerzés hónapjától számított hat hónapig 75%-os mértékben csökkentett összegben kerül folyósításra.
(16) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegése, illetve két éven belül történı ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segély folyósítása megszüntetésre kerül.
Helyi lakásfenntartási támogatás
6. §
(1)

A lakásfenntartási támogatásra a Szoctv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)

Az Önkormányzat a Szoctv. 38. § (9) szerint adható helyi lakásfenntartási támogatást
(támogatás) önálló ellátásként nyújtja a Szoctv. 38. § (1) bekezdése szerinti személynek
vagy családnak, ha a háztartásban az egy fıre számított havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, ha a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.

(3)

A támogatásra irányuló kérelem
a) főtési célra évente kétszer:
- október 1-tıl március 31-ig és
- április hónapban
b) egyéb célra bármikor elıterjeszthetı
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(4)

Az igénylı a kérelem benyújtásakor köteles benyújtani, és a kérelemhez mellékelni, a
kérelem benyújtásának idıpontját megelızı utolsó három havi számlákat, illetve egyéb
bizonylatokat a lakásfenntartás költségeirıl. Három hónapot meghaladó hátralék esetén
a kérelemhez csatolni kell a tartozás megfizetésére vonatkozóan a szolgáltatóval, üzemeltetıvel kötött megállapodás egy példányát.

(5)

Az ingatlanban tartózkodás jogszerőségét (adásvételi szerzıdéssel, bérleti szerzıdéssel,
szívességi lakáshasználat esetén a lakással rendelkezni jogosult 2 tanú elıtt tett írásbeli
hozzájárulásával, vagy egyéb hitelt érdemlı módon) kell bizonyítani.

(6)

A lakásfenntartás elfogadható költségei:
- lakbér,
- albérleti díj bérleti szerzıdés alapján,
- közös költség,
- szemétszállítási díj költsége,
- vízfogyasztás 2 m3/hó/fı,
- csatornadíj,
- villanyszámla, maximum 150 kW/hó,
- főtési díj: hıtárolós kályha esetén maximum 550 kW/hó,
- gázfogyasztás költsége, maximum 400 m3/hó,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztése,
- hagyományos főtési mód esetén kézpénzben, ami maximum 10 q tüzelıanyag/hó.

(7)

Nem részesíthetı lakásfenntartási támogatásban az az igénylı:
a) akinek lakáshasznosításból származó jövedelme van,
b) aki állandó lakcímként bejelentett lakást nem használja,
c) ha a kérelmezı vagy a háztartásában élı személy a Szoctv. 4. § b. pontja szerinti vagyonnal rendelkezik
b) ha a háztartásában élı személyek közül legalább egy személy a kérelmezett ingatlanon kívül lakóingatlan tulajdonnal rendelkezik,
e) annak, aki nem jogszabályon, szerzıdésen vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult
(15) bekezdés szerinti hozzájárulásán alapuló jogcímen van az ingatlan birtokában
(önkényes lakásfoglaló),
f) ha a támogatást a kérelem beadásától számított megelızı két éven belül újonnan épített vagy újonnan illetve felújítottként vásárolt vagy ilyenre cserélt lakásra kérik,
g) ha az ingatlan forgalmi értéke a 20 millió forintot meghaladja.

(8)

Az a személy vagy család, aki a Szoctv. 38. § (2) bekezdése szerinti „normatív lakásfenntartási támogatásban” részesül, nem jogosult a helyi lakásfenntartási támogatásra.

(9)

A támogatás a (3)a.) pont szerinti esetben legfeljebb a főtési szezonnak a kérelem beadásától számított hátralévı idıtartamára, a b.) pont szerinti esetben legfeljebb hat hónapra jár.

(10) A támogatás havi összege: 2500 forint.
(11) A támogatást tárgyhó 25-éig kell folyósítani, illetve a határozatban megjelölt támogatást
a szolgáltató, az üzemeltetı, bérbeadó illetve a pénzintézet számlájára kell közvetlenül
átutalni.
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(12) A támogatás folyósítása havonként történik. A jogosultnak a támogatás egy összegben
nem utalható ki. A folyósítás aktuális állásáról a Hatósági Osztály naprakész nyilvántartást vezet.
Ápolási díj
7. §
(1)

Az ápolási díj megállapítására a Szoctv. vonatkozó rendelkezéseit (40. § - 44. §) kell
alkalmazni.

(2)

A Szoctv. 41. § (l) bekezdése és a 43/A. § (l) bekezdése szerinti ápolási díjról az önkormányzat – 2007. január l-jétıl a jegyzı – dönt.
Átmeneti segély
8. §

(1)

Átmeneti segélyre az jogosult, aki a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és háztartásában
az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 százalékát, egyedül élı esetében pedig a 200 százalékát és a háztartásban élık nem rendelkeznek (a Szoctv. 4. § (1) bek. b. pont szerinti) vagyonnal.

(2)

Átmeneti segély alkalmanként és havi rendszerességgel, pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is adható.
Az alkalmankénti segély adható
a) gyógyszertámogatásként
b) egészségbiztosító által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás
díjaként
A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély adható:
a) jövedelemkiegészítı-támogatásként
b) rendszeres nevelési támogatásként.
Egyéb formák:
a) krízissegély,
b) élelmiszersegély,
c) ruházati támogatás, illetve
d) tüzelıvásárlásra nyújtott segély

(3)

Az átmeneti segélyrıl – a rendkívüli krízissegély és a rendkívüli sürgıs eset kivételével
– az Egészségi és Szociális Bizottság dönt.

(4)

Krízissegélyben kell részesíteni azt a személyt, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról azért nem tud gondoskodni, mert a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe (krízishelyzet) került.

(5)

Krízishelyzetbe került különösen:
a) az a személy, aki legalább 2 hét folyamatos, vagy a kérelem benyújtását megelızı 30
napon belül összesen 15 napot meghaladó kórházi fekvıbeteg ellátásban részesült,
b) az a személy, aki vagyon vagy személy elleni bőncselekmény áldozata lett,
c) az a személy, akinek az általa lakott lakását elemi kár sújtotta.
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(6)

A kórházi kezelés esetén a kérelemhez csatolni kell a kórházi kezelés idıtartamáról szóló igazolást. A bőncselekmény tényét a rendırség által kiállított közokirattal kell igazolni.
Az elemi kár tényét szakértıi (tőzoltósági, biztosítói) véleménnyel kell igazolni.

(7)

Krízissegély iránti kérelmet a folyamatos kórházi kezelés megszőnését követıen, illetve
a bőncselekmény, valamint az elemi kár bekövetkezésének idıpontjától számított 30
napon belül lehet benyújtani.

(8)

Krízissegély ugyanazon személy részére esetenként legfeljebb 10.000,- Ft és 50.000. Ft
közötti összegben adható, amely házipénztárból azonnal kifizethetı.

(9)

Átmeneti segélyt – a krízissegély kivételével – évente négy alkalommal, de legfeljebb
két hónap idıeltéréssel lehet megállapítani.

(10) Az átmeneti segély összege alkalmanként legalább 3.000 Ft, de legfeljebb 10.000 Ft
lehet.
(11) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély legfeljebb 4 hónapra állapítható meg.
Az idıszaki támogatás egy összegben nem fizethetı ki. Folyósítása havonként történik.
(12) Az átmeneti segély iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet mellékletében lévı
formanyomtatványon felsorolt igazolásokat, nyilatkozatokat.
(13) A kérelembıl – mint a támogatás indoka - egyértelmően ki kell tőnjön, hogy a kérelmezı (idıszakosan vagy tartósan) létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztetı konkrét élethelyzetbe került. A létfenntartást veszélyeztetı helyzetnek valósnak
és a kérelmezı létfenntartásával közvetlenül kapcsolatosnak kell lennie. Ezt a kérelemben pontosan meg kell jelölni és csatolni kell az ezt alátámasztó iratokat és bizonyítékokat.
(14) Gyógyszerre vonatkozó egyszeri segélykérelem esetén csak 30 napnál nem régebbi,
névre szóló gyógyszerszámla fogadható el.
(15) Rendkívül sürgıs esetben a polgármester is jogosult egyszeri segélyrıl dönteni. Ilyen
esetben – ha a körülmények súlyossága a szociális helyzet jogszabály szerinti vizsgálatára nem ad idıt vagy lehetıséget - a polgármester vélelmezheti a szociális rászorultság
feltételeinek fennálltát azzal, hogy a megállapító határozatban rendelkezni kell arról,
hogy a segélyezett a határozat átvételétıl számított legfeljebb 30 napon belül - utólagosan - a szükséges iratokkal köteles bizonyítani a kapott átmeneti segélyt megalapozó
szociális rászorultságát, azzal hogy ennek elmulasztása esetén a jogosulatlanul felvett
ellátás esetére szóló jogkövetkezmények (Szoctv. 17. §) alkalmazandók.
(16) A rendkívüli krízissegélyrıl átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
Temetési segély
9. §
(1)

Az a személy, aki meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költ-
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ségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, temetési segélyt igényelhet.
(2)

Temetési segélyre a kérelmezı akkor jogosult, ha a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-t,
egyedülálló esetén 200%-t és a családban élık nem rendelkeznek (a Szoctv. 4. § (1) bekezdés. b. pont szerinti) vagyonnal.

(3)

A temetési segély összege nem haladhatja meg a helyben szokásos, legolcsóbb temetés
költségének (150.000 Ft) 10%-át, jelenleg 15.000. Ft –ot.

(4)

Az ügyintézés során a temetési számla eredeti példányát kell az ügyirathoz csatolni.

(5)

A temetési segéllyel kapcsolatos döntés meghozatalára az Egészségügyi és Szociális
Bizottság jogosult.

(6)

Nem állapítható meg temetési segély akkor, ha
a) az elhalt személyt közköltségen temették el, eltemettetésérıl munkahelye vagy egyéb
szerv gondoskodott,
b) a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200%-t
valamint annak,
c) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült
d) az eltemettetı az elhunyt részérıl végrendelet, öröklés vagy más jogcímen anyagi juttatásban részesül.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
10. §

(1)

A köztemetésre a Szoctv. 48. §-át kell alkalmazni.

(2)

Ha az eltemettetésre köteles személyt a polgármester a köztemetés megtérítésére kötelezi, kérelemre részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követı második hónaptól kell kezdeni, és minden hónap 5. napjáig kell befizetni. A törlesztı részletek öszszegét a kérelmezı vagyoni-jövedelmi viszonyi, szociális körülményei figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben két havi törlesztı részlet megfizetését elmulasztja,
a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és behajtása iránt kell intézkedni.
Közgyógyellátás
11. §

(1)

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megırzéséhez, és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.

(2)

Szociális rászorultság alapján az jogosult közgyógyellátásra akinek:
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a)

családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén annak 200%-át és
b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át.

(3)

A jogosultság megállapításáról a jegyzı dönt. A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

(4)

A kérelmet formanyomtatványon kell elıterjeszteni és mellékelni:
a) a külön jogszabályban meghatározott jövedelemnyilatkozatot,
b) a külön jogszabályban meghatározott igazolást a gyógyszerköltségrıl.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
12. §

(1)

A egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra a Szoctv. 54. §-át kell alkalmazni.

(2)

A hatósági bizonyítvány kiállítása a polgármester hatásköre.

(3)

Ennek érvényességi ideje legfeljebb 1 év.
Járulékfizetés alapjának igazolása
13. §

(1)

A járulékfizetés alapjának igazolására a Szoctv. 54/A. §-át kell alkalmazni.

(2)

A hatósági bizonyítvány kiállítása a polgármester hatásköre.

(3)

Ennek érvényességi ideje 1 év.
Szociális földprogram keretében nyújtott támogatás
14. §

(1)

Természetben nyújtott szociális ellátásként az önkormányzat a családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítı támogatást nyújt akként, hogy mezıgazdasági
termelési lehetıséget biztosít a Szécsény belterület 1982 hrsz-on nyilvántartott, 8 ha
0957 m2 területő termıföldjén kedvezményes feltételek mellett.

(2)

A kedvezményeket azok a szociális rászorultak vehetik igénybe, akik rendszeres segélyezettek részesülnek és az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- a család nem rendelkezik termıföldtulajdonnal és
- vállalja a föld megmővelését a szerzıdésben megfogalmazottak szerint.

(3)

A támogatás iránti igények a Szécsény Kistérség Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálatánál terjeszthetık elı.

(4)

A benyújtott kérelmeket az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, illetve megköti a szerzıdéseket a kedvezményezett családokkal.

(5)

Egy családban csak egy személy veheti igénybe a kedvezményt.

13

(6)

A földmővelésbe adott területet a kedvezményezett köteles a jó gazda gondosságával
megmővelni saját illetve családtagjai munkaerejére alapozva.

(7)

Az önkormányzat 1.600 m2 vetésre elıkészített, tápanyaggal ellátott földterületet biztosít, gondoskodik a szaporítóanyagok (vetımagok), a legszükségesebb növényvédı szerek beszerzésérıl, kiszórásáról, a folyamatos szaktanácsadásról. A megtermelt termés
teljes mértékben a kedvezményezett családot illeti meg.

(8)

Ha a kedvezményezett saját hibájából a szerzıdésben vállalt mővelési kötelezettségének
nem tesz eleget, a felmerült mővelési költségeket az önkormányzat számára köteles
megtéríteni

(9)

A kiadott földterület mővelése másnak nem adható át.

(10) A szerzıdést megszegı mindenféle önkormányzati szociális támogatásból kizárja önmagát 6 hónapra.
IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
Étkeztetés
15. §
(1)

Az étkeztetést mint szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Hortenzia Alapítványnyal kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja.

(2)

A kérelmeket a Hortenzia Alapítvány képviselıjéhez (Szécsény, Rákóczi út 103.) kell
benyújtani.

(3)

Az étkeztetésért térítés díjat kell fizetni, melynek összegét évente egy alkalommal a
képviselı-testület állapítja meg, melyet külön rendelet tartalmaz.

(4)

Szociálisan rászoruló az, aki önmaga illetve eltartottai részére az étkezést tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képes biztosítani, különösen
a) kora,
b) egészségi állapota,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegsége,
d) szenvedélybetegsége, vagy
e) hajléktalansága miatt,
és családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül álló esetén a 150 %-át.
Házi segítségnyújtás
16. §

(1)

A házi segítségnyújtást mint szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Hortenzia
Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés útján látja el.
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(2)

A kérelmeket a Hortenzia Alapítvány képviselıjéhez (Szécsény, Rákóczi út 103.) kell
benyújtani.

(3)

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.

(4)

A rászorultság fennállását külön jogszabály szerint kell igazolni.

(5)

A házi segítségnyújtásért térítés díjat kell fizetni, melynek összegét évente egy alkalommal a képviselı-testület állapítja meg, melyet külön rendelet tartalmaz.
Nappali ellátás
17. §

(1)

A nappali ellátást mint szociális szolgáltatást az önkormányzat a Hortenzia Alapítványnyal kötött ellátási szerzıdés útján látja el.

(2)

A kérelmeket a Hortenzia Alapítvány képviselıjéhez (Szécsény, Rákóczi út 103.) kell
benyújtani.

(3)

A nappali ellátásban részesülı személy az ellátásért térítési díjat fizet, melynek összegét
a képviselı-testület határozza meg minden évben, melyet külön rendelet tartalmaz.
Családsegítés
18. §

(1)

Az önkormányzat a családsegítést a város közigazgatási területén szécsényi székhellyel
mőködı Szécsény Kistérségi Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a
Társulási megállapodás szerint látja el.

(2)

A szolgáltatás térítésmentes.

(3)

A kérelmet elıterjeszteni családsegítı szolgálat vezetıjénél lehet.

(4)

Az ellátás biztosítását a családsegítı szolgálat vezetıjének intézkedése alapozza meg.
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
19. §

(1)

Az önkormányzat a jelzırendszeres házi segítségnyújtást szécsényi székhellyel mőködı
Szécsény Kistérségi Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a Társulási
megállapodás szerint látja el.

(2)

A szolgáltatás térítésmentes.

(3)

A kérelmet elıterjeszteni családsegítı szolgálat vezetıjénél lehet.

(4)

Az ellátás biztosítását a családsegítı szolgálat vezetıjének intézkedése alapozza meg.
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Közösségi ellátások
20. §
(1)

Az önkormányzat a jelzırendszeres házi segítségnyújtást szécsényi székhellyel mőködı
Szécsény Kistérségi Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján a Társulási
megállapodás szerint látja el.

(2)

A szolgáltatás térítésmentes.

(3)

A kérelmet elıterjeszteni családsegítı szolgálat vezetıjénél lehet.

(4)

Az ellátás biztosítását a családsegítı szolgálat vezetıjének intézkedése alapozza meg.
Helyi járat igénybe vételéhez utazási támogatás
21. §

(1)

Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkezı kérelmére, a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 139/2006.(VI.29.) Kormányrendelet
25-26. §-ában meghatározott rászorultak részére, 3 havi, 6 havi, éves helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árát utólag kérelemre megtéríti.

(2)

Az önkormányzat településen az állandó lakcímmel rendelkezı, a település iskoláiban
tanulók, valamint nem szécsényi iskolába járó gyermekek részére szociális segélyként –
a fenti Kormányrendelet 25. §-a értelmében – utazási támogatás nyújt utólag a helyi
menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre érvényes 3 havi, 6 havi bérletjegy árának mértékéig, amennyiben az érintett (törvényes képviselı) írásban kérelmezi.

(3)

Az önkormányzat a településen az állandó lakcímmel rendelkezı szociálisan rászorultak
részére szociális segélyként, utazási támogatást nyújt utólag a helyi menetrend szerinti
közlekedésben érvényes bérletjegy árának erejéig.
Az önkormányzat megtéríti utazási szociális segélyként a teljes árú, 3 havi, 6 havi, éves,
helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre jogosító érvényes bérletjegy árát az
alábbi esetben:
- ha a kérelmezı családjában az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének150 %-át nem haladja meg, és a
- tulajdonában nincs személygépkocsi.
A feltételeknek együttesen kell megfelelni.

(4)

Az önkormányzat településen állandó lakcímmel rendelkezı nyugellátásban részesülık
részére szociális segélyként – a fenti Kormányrendelet 26. §-a értelmében – utazási támogatás nyújt utólag, a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre érvényes, 3 havi,
6 havi, éves bérletjegy árának mértékéig, amennyiben az érintett (törvényes képviselı)
írásban kérelmezi.

(5)

Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szociális támogatások csak az igénybevevı (törvényes képviselı) egyedi kérelmére biztosíthatók úgy, hogy a rendeletben meghatározott feltételeket minden kétséget kizáróan kérelmezı bizonyítja, továbbá csatolja kérelméhez a részére kiállított bérletjegy leválasztható második példányát.
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A szociális segélyre való jogosultságot csak egyedi mérlegelés alapján lehet megállapítani.
(6)

A képviselı-testület az utazási támogatási segélyek elbírálásával, megállapításával és
folyósításával összefüggı hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
Átmeneti és záró rendelkezések
22. §

(1)

E rendelet – a közösségi ellátásra vonatkozó szabályozás kivételével – 2007. április 1jén lép hatályba.

(2)

A közösségi ellátásra vonatkozó szabályozás a mőködési engedély jogerıre emelkedésének napján lép hatályba.

(3)

Egyidejőleg hatályát veszti Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2003.(X.30.) számú rendelete Szécsény Város szociális és gyermekvédelmi támogatások ellátási rendjérıl, valamint az ezt módosító 1/2004.(I.27.), a 4/2004.(II.17.), a
10/2004.(IV.20.), a 21/2005.(VIII.23.), a 27/2005.(X.18.) és a 11/2006.(V.23.) számú
rendelet.

Szécsény, 2007. március 27.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2007. március 28.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

