
BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:

I. A rendelet célja, hatálya

1. § E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza
- a helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások

- formáit,

- szervezetét,

- a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat,

- a szociális ellátásokra való jogosultság

- feltételeit, valamint

- érvényesítésének garanciáit.

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság

a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve
e) azokat a hajléktalan személyeket illeti meg, akik az Önkormányzat illetékességi területét

jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett
nyilatkozatukban.

(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott, valamint



b) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32/B. § (1) bekezdésében
meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

II. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal,
személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíj-pénztári
tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett
része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely
ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
Nem minősül jövedelemnek:

- a temetési segély,
- az alkalmanként adott átmeneti segély,
- a lakásfenntartási támogatás,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- az anyagsági támogatás,
- a tizenharmadik havi nyugdíj,
- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével:

- a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei,
- a vakok személyi járadéka,
- a fogyatékossági támogatás,
- fogadó szervezet által az önkénteseknek külön tv. alapján biztosított juttatás.

b) Vagyon: ha e rendelet másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan és jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek:

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
hetvenszeresét

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

c) Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.



d) Közeli hozzátartozó:

da) a házastárs, az élettárs,

db) - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
(fogyatékos gyermek),

dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

e) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

f) Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.

g) Szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a Szt. 60-65/E.§.-ban
meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha a jogszabály másként nem
rendelkezik, a szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.

h) Szociális intézmény: a szociális törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos
ellátást nyújtó szervezet.

i) Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási
díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi
járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi
járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa
jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a
baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők
nyugdíj előtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért
elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú
ellátás.



j) Keresőtevékenység, ha a szociális törvény másként nem rendelkezik: minden olyan
munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett
tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát
nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott
tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok
szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.

k) Aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62.
életévet be nem töltött személy;

l) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van.

m) fenntartó:

ma) a közigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi
kisebbségi önkormányzat és az egyéb állami szerv (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),

   mb) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),

mc) a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy,

md) a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

me) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti
tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
tagállamban van [az mc)-me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami
fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális
szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet. Ha jogszabály másképp nem
rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni;

n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol

na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik;

nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;

nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;

nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;

ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy az na)-nb) alpontok szerinti
arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.



III. Eljárási szabályok

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános
eljárási szabályokat az 5-9. §-ok határozzák meg.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási
formák részletezik.

Az eljárás megindítása

5. § (1) Az eljárás megindítása történhet:
- kérelemre, illetve
- hivatalból.

A kérelmet az Önkormányzat Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet az e rendeletben
meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani.

A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be.

(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint vagyoni,
jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást kell benyújtani, akkor ezek
tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak:

- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap,
- az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.

(3) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének
feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és
családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket
a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül
szükségesek.

(4) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2)-(3) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelem 50 % -át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

Az ellátások megállapítása

6. § (1) A szociális ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a
Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos
hatáskörét:

- polgármesterre ruházza.



A  polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről
szintén határozatot hoz.

(3) A Képviselő-testület
a) a polgármester hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt
ellátásokkal kapcsolatos döntéseket.

(4) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. tv. alapján köteles
dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.

(5) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.

(6) A képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyeket a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Sport Bizottság döntés előtt véleményezi.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

7. § A pénzbeli ellátások kifizetése a – 6. § szerint hozott – határozat alapján az
önkormányzati hivatal költségvetési előadó (pénzügyi csoportjának/ügyintézőjének) feladata,
aki  további feladatként:

a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és

visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.

8. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet előírásai
szerint történik.

a.) – Utólag minden hónap 5. napjáig

- rendszeres szociális segély
- időskorúak járadéka
- ápolási díj
- lakásfenntartási támogatás

b.) Átmeneti és temetési segélyt, a megállapítást követő 10 napon belül

c.) Kamatmentes kölcsönt a megállapítást követő 10 napon belül

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai

9. § A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni:



(1) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való
jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is
fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.
A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második
év március 31. napjáig kell végrehajtani.

(2) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a (1) bekezdésben felsorolt ellátások
összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás
összege a felülvizsgálat eredményeként

a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének
időpontjára visszamenőlegesen,

b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének
időpontját követő harmadik hónap első napjától
kell folyósítani.

(3) A (1) bekezdésben foglalt ellátásokra való jogosultságot nem érinti, ha a jogosultság
megállapítása és felülvizsgálata, illetve az (2) bekezdésben szabályozott felülvizsgálat közötti
időszakban a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultság feltételéül
meghatározott értékhatárt legfeljebb 10%-kal haladja meg. E bekezdésben foglaltak nem
alkalmazhatók az ellátásra való jogosultság felülvizsgálata esetén.

(4) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a (1) bekezdésben
felsorolt ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló
jövedelem változik, és a változás három egymást követő hónapban meghaladja a jogosultság
feltételéül meghatározott értékhatár 10%-át. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén
az Szt. 17. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

IV. Pénzbeli ellátások

10. § Az Önkormányzat a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg:

a) a szociális törvényből fakadó pénzbeli ellátások:
- időskorúak járadéka,
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- temetési segély;

           b) az Önkormányzat által megállapított egyéb pénzbeli ellátások:
- kamatmentes kölcsön
- köztemetés
- gyermekszületési támogatás
- temetési támogatás



Időskorúak járadéka

Az ellátás feltételei

11. § (1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
2006. december 31-ig az Önkormányzat Képviselő-testülete, 2007. január 1.-től az
önkormányzat Jegyzője időskorúak járadékában részesíti azt

a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-át,

b) az egyedülálló, 62 életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 95 %-át,

c) az egyedülálló, 75 életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

(2) A nyugdíjkorhatár alatt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 7. § (4)-(5) bekezdése szerinti nyugdíjkorhatárt kell érteni.)

(3) 2006. december 31-ig az Önkormányzat Képviselő-testülete, 2007. január 1.-től az
önkormányzat Jegyzője időskorúak járadékában részesíti az Szt. 3.§. (3.) bekezdésének b)
pontjában meghatározott személyt, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek
megfelel.

(4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a
személy:

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti;
            b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,

c) az Szt. 2. § (3) bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi
ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták.

Az ellátás összege

12. § (1) Az időskorúak járadékának havi összege:

a) jövedelemmel nem rendelkező

aa) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, –
mint a R. 11. § (1) a) pont szerint jogosult esetén – az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80 %-a,



ab) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött,
de 75 évesnél fiatalabb személy, – mint a R.11. § (1) b) pont jogosult esetén – az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-a,

ac) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy – mint R. 11. § (1) c) pont
szerint jogosult esetén – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130 %-a,

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult
havi jövedelmének a különbözete.

(2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a
jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani.

13. § A R.12. § (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül jövedelemnek annak a nem
rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységnek a havi ellenértéke, amely az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 40 %-át nem éri el.

Speciális eljárási szabályok

14. § Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 32/1993.
(II. 17.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.).

15. § Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit az Önkormányzat kétévente
legalább egyszer felülvizsgálja.

A hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok

16. § (1) A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetén az erről
rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a fővárosi főjegyző (továbbiakban:
főjegyző) részére.

(2) A főjegyző gondoskodik az időskorúak járadékának a hajléktalan személy által
meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításáról.

Rendszeres szociális segély

Az ellátás feltételei

17. § (1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.
A települési önkormányzat KT.  2006. december 31-ig, - 2007. január 1 –jétől a települési
önkormányzat jegyzője - az Szt.37/A.§. (1)bekezdésének a) pontjában, átruházott hatáskörben



az önkormányzat Képviselő-testületének Polgármestere az Szt.37/A.§.(1)bekezdésének b)
pontjában meghatározottak szerint rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív
korú személynek, aki

a) egészségkárosodott,vagy
b) nem foglalkoztatott,

              c) vagy támogatott álláskereső (hatályos 2007.01.01.-től)

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

A b) pontja szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele,
hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségkárosodott személynek minősül az, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az,
akinek esetében

a) a munkanélküli járadék, álláskeresési-járadék, álláskeresési segély (továbbiakban
együtt: álláskeresési támogatás), illetőleg a jövedelempótló támogatás folyósítási
időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy
b) álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt.
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a
megyei, fővárosi munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével(a
továbbiakban: munkaügyi központ), vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes
települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre
kijelölt szerv) legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az
átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása
megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal,
illetve annak kirendeltségével, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább
három hónapig együttműködött,

és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett
foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetése
a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személynek, ha havi jövedelme, valamint
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

b) az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személynek, ha havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át, valamint
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át

            és vagyona sem neki, sem családjának nincs.(hatályos: 2006.06.30.-ig)



c) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak
            az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
            mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

(Hatályos 2006.04.01.-től,  Alk: Új megállapítás esetén 2006.07.01.-től)

(5) A (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti együttműködés időtartamának számításánál a
munkaügyi központ, illetve az együttműködésre kijelölt szerv által felajánlott és a nem
foglalkoztatott személy által elvállalt munka időtartamát is figyelembe kell venni.

(6) A családi jövedelemszámításnál a rendszeres szociális segélyt igénylő részére a kérelem
benyújtását megelőzően folyósított rendszeres pénzellátás összegét, valamint a
keresőtevékenységből  származó jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.

(7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság
a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a munkanélküliek jövedelempótló
támogatása, illetőleg az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás, , vagy
álláskeresést ösztönző juttatás időtartamának kimerítésétől,
b) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység megszűnésétől,
c) a (3) bekezdés d) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől

       számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

Együttműködési feltétel

18. § (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében

a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre
kijelölt szervvel, továbbá
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

(2) Az Önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeiről
- társulás keretében a Földesi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat
 útján gondoskodik.
- az önkormányzattal és a HBM-i Munkaügyi Központ Püspökadányi  Kirendeltségével

            együttműködni köteles.

(3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki:

a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő
felkészülési programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére,
d) a felajánlott és számára – az Szt. 37/H.§.(6) bekezdése szerint - megfelelő
munkalehetőség elfogadására,



e) a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás az Szt. 18.§.-ban foglaltakon túl a nem
foglalkoztatott személy iskolai végzettségét és szakképzettségét is tartalmazza.

Az együttműködés eljárási szabályai, a beilleszkedést segítő programok és az
együttműködési kötelezettség megszegése

19. § (1) Az önkormányzat hivatala a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
- az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv
- a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,
- a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja:

- a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,
- a beilleszkedést segítő programok típusairól,
- az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,

- kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális
állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,
- a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást
köt,
- folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban
foglaltak betartását,
- az Szt. 37/D. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerinti esetben kapcsolatot tart a
munkaügyi központtal,
- legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy
bevonásával – módosítja a programot.

(3) Az együttműködésre kijelölt szerv
- jelzi a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
- megküldi a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló
értékelését, ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról.

20. § A beilleszkedést segítő programok típusai

            a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,
c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel,

- az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó:
- egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és
- csoportos foglalkozások,

- a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató
előadásokon (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.),



d) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,
e) munkalehetőség felajánlása,
f) munkaügyi központnál a munkanélküliként történő nyilvántartásba vétel és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködés.

21. § (1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos
kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi
hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési
programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl.:

- családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól,
- a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól,
- a munkaügyi központok képzéseiről stb.

(2) Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó
beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes
alkalmazása éri el a kívánt eredményt.

(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell:
- program tartalmát,
- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan
leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul
meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát,
mértékét),
- azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.

22. § A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha
-  nem működik közre a 19. § (2) bekezdésben meghatározott a közreműködésével
ellátható feladatok végrehajtásában,
- a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban
meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti.

Foglalkoztatás szervezése

23. § (1) A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség
közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az önkormányzat
által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatás időtartama legalább harminc munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott
személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi munkavállalói
könyvvel közcélú munka keretében történő foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, ha
a foglalkoztatás első napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás együttes időtartama
eléri a harminc munkanapot. A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat másik
önkormányzattal létrehozott társulás vagy más szervezet útján is végezheti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy
közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell
érteni, amelynek teljesítéséről - jogszabály alapján - a települési önkormányzat gondoskodik.



(3) A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a
12 hónapot nem haladhatja meg. A nem foglalkoztatott személy ezen foglalkoztatásának
megszűnését követő 12 hónapon belül - egyéb feltételek fennállása esetén - ismételten akkor
foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a személy nem jogosult az álláskeresési
támogatásra.

(4) A közcélú munkára való felkészítés érdekében az önkormányzat betanítást szervezhet,
amelynek időtartama nem haladhatja meg a foglalkoztatási napok számának 20%-át, és nem
lehet több, mint 40 munkanap. A betanítás időtartama közcélú munkavégzésnek minősül.

(5) Közcélú munka keretében foglalkoztatható

a) a rendszeres szociális segélyre jogosult,
b) az Szt. 37/A. § (3) bekezdésének c)-d) pontjában foglaltak szerint együttműködő,
c) a rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való jogosultsága miatt már
    nem jogosult nem foglalkoztatott személy.

(6) A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha

a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb
szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör
képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjának megfelel,
és

b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét,
c) a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő

oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott
időtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező
legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri.

24. § A foglalkoztatás megszervezését a Polgármesteri Hivatal  útján látja el.

A segély megállapíthatóságának, illetve az ellátás megszüntetésének és
szüneteltetésének szabályai

25. § (1) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást
meg kell szüntetni annak

a) a személynek, aki
aa) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését

tölti,
ab) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje

meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták;
b) a nem foglalkoztatott személynek, aki
ba) a rendszeres szociális segély megállapítását követően a segély folyósításának

időtartama alatt nem működött együtt, ideértve azt az esetet is, ha az önkormányzat által
szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,

bb) katonai szolgálatot teljesít,
bc) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal

rendelkezik,



(hatályos: 2006. 12. 31-ig.)
bd) - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - keresőtevékenységet folytat, ide nem

értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzést,

be) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban
részesül.

(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának
időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor

a) a segély összegét az önkormányzat  6 hónapig 75%-os mértékben folyósítja;

b) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés alkalmazása során az
együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az önkormányzat rendeletében
meghatározottakon túl az az eset minősül, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és
megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg.

(3) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a
megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül - ide nem értve a (2) bekezdés b) pontja
szerinti megszüntetési esetet - az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül
ismételten megállapítható, amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultsági
feltételek egyébként fennállnak.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjának be) alpontjában meghatározott esetben a megállapított
ellátást - a továbbfolyósítás feltételeinek fennállása esetén - csak a 37/E. § (3) bekezdésében
meghatározott időtartam leteltét követően kell megszüntetni.

26. § Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha a nem foglalkoztatott személy a
települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást.

Összege

27. § (1) A rendszeres szociális segély havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkező egészségkárosodott jogosult esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-a, nem foglalkoztatott személy esetén 70%-a;

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult
havi jövedelmének a különbözete.
(Hatályos: 2006.06.30.)

(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt alkalmi munkavállalói könyvvel
foglalkoztatják, köteles az alkalmi munkavállalói könyvet legkésőbb a tárgyhót követő hónap
első munkanapján bemutatni a jegyzőnek.



(3) A tárgyhóra járó rendszeres szociális segély összegét a segély szüneteltetésének
időtartamára jutó, valamint az alkalmi munkavállalási napokra jutó segély összegével
csökkenteni kell.

Az új feltételű segély összege (hatályos: 2006.04.01.-től, új folyósítása
2006.07.01.-től)

27/A. § (1) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és
a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának
szorzatával.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli
fogyasztási szervezetet kifejező arányszáma, ahol

a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét
egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik;

b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;

c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;

d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;

e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy az a)-b) alpontok szerinti
arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban
részesül.

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenysége esetén
folyósítható támogatásra vonatkozó előírásokat a szociális törvény az Szt. 37/E.§. tartalmazza.

Speciális eljárási szabályok

28. § (1) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a
32/1993. (II. 17) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot és az 5.
számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot továbbá a hivatkozott kormányrendelet szerinti
dokumentumokat.

(2) Ha az Önkormányzat vitatja az (1) bekezdésben meghatározott vagyonnyilatkozatot az
egyéb vagyontárgyakra vonatkozó II. részben a jármű, gépi meghajtású termelő- és
munkaeszköz becsült értékeként közölt értéket, a vám- és pénzügyőrség vagy független
szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.

(3) A települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kétévente
felülvizsgálja.



28/A. § (1) Az Szt. rendszeres szociális segélyre vonatkozó, 2006. április 1-jétől hatályos
rendelkezései alapján rendszeres szociális segély (az új feltételű segély) 2006. július 1-jétől
állapítható meg és folyósítható.

(2) Az Önkormányzat annak a személynek az új feltételű segélyre való jogosultságát,

a) akinek a szociális törvény 2006. március 31-én hatályos rendelkezései szerint rendszeres
szociális segélyt folyósítanak (a továbbiakban: régi feltételű segély) 2006. június 30-áig
felülvizsgálja azzal, hogy eddig az időpontig - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a
régi feltételű segélyt tovább kell folyósítani,
b) akinek a régi feltételű segély folyósítása 2006. április 1-jén a szociális törvény 37/C. §-a
szerint szünetel, a továbbfolyósítást megelőzően felülvizsgálja.

(3) A 2006. április 1-jét követően, de 2006. július 1-jét megelőzően megállapított rendszeres
szociális segély esetén a határozatban rendelkezni kell az új feltételű segélyre való
jogosultságról, illetve annak fennállása esetén az új feltételű segély havi összegéről.

A hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok

29. § (1) A hajléktalan személy részére megállapított rendszeres szociális segély esetén az
erről rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a főjegyzőnek.

(2) A főjegyző a rendszeres szociális segélyben részesülő hajléktalanokról az Szt. 18. §-ban
szabályozott nyilvántartást vezeti és gondoskodik a rendszeres szociális segélynek a
hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításáról.

(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított rendszeres szociális segélyt
három hónapi időtartamon keresztül nem veszi át, a segély folyósítását a főjegyző szünetelteti
és erről a tényről a segélyt megállapító önkormányzatot tájékoztatja, amely dönt az ellátás
fenntartásáról, illetve megszüntetéséről.

(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több önkormányzat döntése szerint
egyidejűleg kellene rendszeres szociális segélyt folyósítani, csak az utóbb megállapított
segély folyósítható. Ilyen esetben a főjegyző tájékoztatja a segélyt korábban megállapító
önkormányzatot az általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetéséről.

(5) A hajléktalan nem foglalkoztatott személynek az Szt. 37/D. §-ban előírt együttműködési
kötelezettsége azzal a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat által
kijelölt szervvel áll fenn, amelynek határozata, 2007. január 1-jétől amely jegyzőjének
határozata alapján a főjegyző a rendszeres szociális segélyt folyósítja. Amennyiben a
rendszeres szociális segélyt a (7) bekezdés szerint a fővárosi önkormányzat, 2007. január 1-
jétől a fővárosi főjegyző állapította meg, a hajléktalan nem foglalkoztatott személy
együttműködési kötelezettsége a fővárosi önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn.

(6) A főjegyző által az (1)-(4) bekezdés szerint folyósított rendszeres szociális segély,
valamint a közcélú munka szervezéséhez a foglalkoztatási támogatás összegét a
Belügyminisztérium megtéríti a fővárosi önkormányzat részére.



(7) A fővárosban a hajléktalanok rendszeres szociális segélyezése a fővárosi önkormányzat,
2007. január 1-jétől a fővárosi főjegyző feladata.

Lakásfenntartási támogatás

Az ellátás feltételei

30. § (1) A lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a szociálisan rászorult személyeknek,
vagy családoknak, aki Bihartorda községben elismert minimális lakásnagyságot meg nem
haladó, összkomfortosnál alacsonyabb komfort fokozatú lakásban, vagy nem lakás céljára
szolgáló egyéb helyiségben lakik és a rendeletben szabályozott jövedelemi, vagyoni és egyéb
feltételeknek megfelel.

(2) Az Önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt
a) a szociális törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak /normatív
lakásfenntartási támogatás/,
b)  az e rendelet 31. §-aiban meghatározott feltételek szerinti jogosultnak /helyi lakás

            fenntartási támogatás/.

(3) A minimális lakásnagyság egy fő esetén 2, azaz kettő lakószoba, ezen felüli lakásnagyság
esetén személyenként + fél, fél szoba.

A helyi lakásfenntartási támogatás

31. §  (1) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban
az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 35 %-át meghaladja.

(2) A helyi lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető költségek és a költségek
igazolásának módja: költségeken a lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában
lakbért, vagy albérleti díjat, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét, szemétszállítás
költségeit, valamint a villanyára, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell
érteni.  A közüzemi költségeket a szolgáltató által kiállított számlával kell igazolni.

(3) Helyi lakásfenntartási támogatást minimum 3 hónapra, maximum 12 hónapra lehet
megállapítani.

Speciális eljárási szabályok

32. § (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az e rendeletben és a
törvényben meghatározott igazolásokat.

(2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.



(3) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.

33. § (1) Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor,
akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító
határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz,
kiadásokhoz nyújtják.

(2) A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta, tárgyhónapot követő hó 5. napjáig
kell folyósítani.

(3) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtásának első napjától illeti
meg.

Összege

34. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege: 2500 forint/hó.

Ápolási díj

Az ápolási díj tartalma, típusa

35. § Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

36. § (1) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja],
ha állandó és tartós gondozásra szoruló

a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti

        személy gondozását, ápolását végzi.

(2) Az ápolási díjat – az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - az ápolást
végző személy lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől annak
jegyzője állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során
a) súlyosan fogyatékos személy az, akinek
aa) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen

hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag
tapintó - halló - életmód folytatására képes,



ab) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és
spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd
érthető ejtése elmarad,

ac) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség
miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a
személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek
alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása:
F84.0-F84.9),

ad) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása
a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát
igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy
végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes
és állandó ápolásra, gondozásra szorul;

b) tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.

A helyi ápolási díj

37. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) A helyi ápolási díjra jogosult az  (1) bekezdés szerinti ápolást végző személy,

          a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló estében annak 150 %
- át nem haladja meg;

          b) a beteg hozzátartozója ápolás címen munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot
               kénytelen igénybe venni, vagy

c) az ápolásra szoruló családjában nincs olyan személy, hozzátartozó, aki az ápolást az
    ápolási díj igénybevétele nélkül el tudja látni, illetve keresetveszteség nélkül nem
    tudja biztosítani

d) az ápolásra szoruló személynek érvényes tartási, öröklési, illetve életjáradéki szer-
    ződése nincs, amelyről az igény előterjesztésekor a tartósan gondozásra szoruló sze-
    mély és az ápolási díjat igénybe vevő nyilatkozni köteles.

e) Amennyiben a tett nyilatkozatok nem felelnek meg a valóságnak, az 1993. évi III.
    tv. 17. § alapján a jogosulatlanul felvett összeg erejéig visszafizetési kötelezettség
    terheli az ápolást végző személyt.

(3) Az ápolási díj megállapítására értelemszerűen a szociális törvényben meghatározott
előírásokat kell alkalmazni.

(4)  Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha



a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai,
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy
közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója
kivéve, ha

aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát
nem haladja meg, vagy

ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem
haladja meg, vagy

ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali
ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres
közreműködésével valósítható meg,

b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,
ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj
folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony
alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,

c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója,
hallgatója,

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével -
a napi 4 órát meghaladja,

(2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje

meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták,
e) az (4) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(4) Az ápolási díjra való, az Szt. 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultság
továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy számára a Tny. szerint saját jogú
nyugdíjnak minősülő ellátást állapítanak meg, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj
megállapításának időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

Speciális eljárási szabályok

38. § (1)Az ápolási díj iránti kérelmet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 6. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, a hivatkozott kormányrendelet 9/A. § (2)
bekezdése szerinti, illetve a szociális törvényben meghatározott mellékletekkel.

(2)  Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos
a) igazolását arról, hogy az ápolt



aa) súlyosan fogyatékos, vagy
ab) tartósan beteg,
b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

(3) A háziorvos az (2) bekezdés a) pontjában foglalt igazolást
a) az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának szakvéleménye, vagy
b) a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy
c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet
    szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki.

(4) A háziorvos az (2) bekezdés aa) pontjában foglalt igazolást a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértő Bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

(5) Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv
a) az (2) bekezdés a) pontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát az Állami Népegészségügyi

és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének tisztiorvosa által kijelölt, az
ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,

b) az (2) bekezdés b) pontjában foglalt szakvélemény felülvizsgálatát az ápolt személy
tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézménytől
kérheti.

(6) A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a települési önkormányzat jegyzője a
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy
kérelmére az Szt. 44. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt összegű ápolási díjat állapít
meg.

(7) Az (5) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások
személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

(8) A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző a (7) bekezdésben foglalt
feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi
szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt. A szakvéleményben meg kell
jelölni az érvényesség időtartamát, amely azonban nem haladhatja meg a tíz évet.

(9) Az ápolási díjról döntést hozó szerv a megyei, fővárosi szociális módszertani
intézménynek a (8) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítéséért 2006. évben esetenként 20
000 forint összegű díjat fizet. A 2006. évet követően a díjazás összegét az éves központi
költségvetésről szóló törvény határozza meg.

(10) A fellebbezési eljárásban a (8) bekezdés szerinti szakvélemény felülvizsgálatát a
területileg illetékes megyei szociális és gyámhivatal által külön jogszabály szerint kijelölt
szakértő végzi.

39. § (1) Az ápolást végző személy ápolási díjra való jogosultságát – a szociális törvény
alapján – meg kell szüntetni akkor, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti.



(2) Akkor nem teljesíti az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét, ha az ápolást
végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik:

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, különösen
- a megfelelő, ennek keretében – legalább napi egyszeri meleg étel –
biztosításáról,
- a gyógyszerhez való hozzájutásról,
- egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
különösen:

- a fürdetésről, mosdatásról,
- a lakás takarításáról és tisztántartásáról,

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

(3) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást
végző rendszeres időközönként, 1 alkalommal, havonta  ellenőrzi és az ellenőrzési
tapasztalatairól évente, illetve nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést
követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt.

Az ápolási díj összege

40. § (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) a 41. § (1) bekezdésében foglalt esetben 100%-a,
b) a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt esetben 130%-a,
c) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt esetben legalább 80%-a.

(2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az
(1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás
havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére
ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

(3) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente
legalább egyszer felülvizsgálja.

Átmeneti segély

Az ellátás feltételei



41. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt
- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegét,
- egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az  öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(4) Rendkívül indokolt esetben
        a) gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem
            rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
        b) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
        c) elemi kár, baleset esetén.
        d) egyedülálló, ellátatlan személy részére,
        e) szabadságvesztésből való szabadulás esetén
        f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén

42. § Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal részesülhet átmeneti
segélyben.

Speciális eljárási szabályok

43. § (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és
családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és
pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.

(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelő
felhasználásával – lásd 45. § (4) bekezdés – kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező
köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni.
Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.

Összege

44. § (1) Az alkalmanként megállapított – a 42. § szerinti – átmeneti segély összege esetenként
1.000.- Ft-nál kevesebb, és a nyugdíjminimum 50 %-ánál  több nem lehet.



Temetési segély

Az ellátás feltételei

45. § (1) A polgármester temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén eléri vagy meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.

Speciális eljárási szabályok

46. § (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt
kérő  nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési
önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat
számát a jegyző a számlákra rávezeti.

(4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a
segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos
elszámolási kötelezettségről.

47. § Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelemigazolását.

Összege

48. § (1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a HBM.
Temetkezési Vállalat minden év január 15.-ig igazolja, melyet a rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.



Helyi támogatások

49.§. (1) Hivatalból 10.000 Ft gyermekszületési támogatásban kell részesíteni a bihartordai
állandó lakosú édesanyát a gyermek születését követő 1 hónapon belül.

(2) Hivatalból 10.000 Ft támogatásban kell részesíteni az elhalt személy életben maradt
házastársát, ennek hiányában azt a hozzátartozót, aki a temetésről gondoskodott és erről a
temetési számlát bemutatja. A támogatás feltétele, hogy az elhalt állandó bihartordai lakos
volt.

(3) A támogatás összegét a születési, illetve a halotti anyakönyvi kivonatra rá kell vezetni.

V. Természetben nyújtott szociális ellátások

50. § (1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv (hatáskör
átruházás esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak.

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi és
közszolgáltatási (szemét díj) díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

51. § Az Önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg:
a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak:

- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély,
- temetési segély;

b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások:
- közgyógyellátás,
- élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi és közszolgáltatás (szemét
   díj) díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
- köztemetés
- egészségügyi szolgáltatás

KÖZTEMETÉS

52.§. (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell –
               a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az el
               hunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

          a.) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
          b.) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

         (2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban:
               utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) be
               kezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés
               elrendelésétől számított 60 napon belül kell bejelenteni.



         (3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

          a.) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél 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 te-
         metési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.

Közgyógyellátás

53. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.

(2) A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkező személy -
külön jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen jogosult a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig,

b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a
protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra [az a)-c) pont
szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás].

(3) A (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár
erejéig vehető igénybe térítésmentesen az ellátás.

(4) A gyógyszerkeret
a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből, és
b) az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből
tevődik össze.

54. § (1) Közgyógyellátásra jogosult
a) a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondo-

zott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
b) a 37/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szociális segélyben része

sülő;
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
d) a központi szociális segélyben részesülő;
e) a rokkantsági járadékos;
f) az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugel-

látásban;
g) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban

részesül.



(2) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító
ellátásnak a területileg illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár (a
továbbiakban: MEP) által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás
költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve,
hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult
közgyógyellátásra, akinek

a) az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, továbbá

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20%-át meghaladja, egyedül élő esetén 15-20%-a között van.

(4) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A jogosultság egy évre kerül
megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot
megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap.

(5) A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző
három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt befejeződik,
az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell
megállapítani.

55/A. § (1) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez
szükséges gyógyító ellátás rendelhető.

(2) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos, illetve - személyes
gondoskodást nyújtó átmeneti és bentlakásos szociális intézményben vagy gyermek- és
ifjúságvédő intézetben, nevelőotthonban elhelyezett jogosult esetén - az intézmény orvosa (a
továbbiakban együtt: háziorvos) igazolja.

(3) Az igazolás tartalmazza a kérelmező személyes azonosító adatait (név, születési név,
anyja neve, születési hely, születési idő, lakóhely, tartózkodási hely), társadalombiztosítási
azonosító jelét, a tartósan fennálló betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása
szerinti kódját (a továbbiakban: BNO kód), illetőleg az alkalmazandó terápiához szükséges
gyógyító ellátások megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek esetében a hatóanyag
megnevezését, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges mennyiségét és
adagolását. A szakorvos - a kérelmező igénye esetén - az általa rendelt havi rendszeres
gyógyító ellátásokról a háziorvost tájékoztatja.

(4) A háziorvos igazolását a jegyző három munkanapon belül továbbítja a MEP-nek. Az
Szt. 50. § (2)-(3) bekezdése alapján közgyógyellátást kérelmező személy esetében az igazolást
a jegyző csak akkor továbbítja, ha a kérelmező megfelel az előírt jövedelmi feltételeknek.

(5) A MEP megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti
szükséglet szakmai megalapozottságát. Ha az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátás iránti



szükségletet a MEP nem tartja megalapozottnak, a szakhatósági állásfoglalást megelőzően
adategyeztetés céljából megkeresi az igazolást kiállító háziorvost.

(6) A MEP az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást
ad a jegyzőnek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről. Az Szt. 49. § (2)
bekezdésének b)-c) pontja szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár
figyelembevételével számított térítési díjat kell alapul venni.

(7) A szakhatósági állásfoglalásban külön meg kell jelölni az egyéni gyógyszerkeret
alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának összegét (a továbbiakban: gyógyszerköltség). A
gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségeihez igazodó, külön
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsőként választandó, legalacsonyabb
napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni.

(8) Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége,
de 2006. évben legfeljebb havi 12 000 Ft lehet. A 2006. évet követően az egyéni
gyógyszerkeret legmagasabb havi összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény
határozza meg. Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszerköltség a havi 1000 Ft-ot nem éri
el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra.

(9) Az eseti keret éves összege 2006. évben 6000 Ft. A 2006. évet követően az eseti keret
összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Amennyiben a
közgyógyellátásra jogosult személy részére egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra,
a gyógyszerkeret megegyezik az eseti kerettel.

(10) A jegyző 8 napon belül határozattal dönt
a) a közgyógyellátásra való jogosultságról,
b) a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról,
c) a jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve - a (6) bekezdés szerinti szakhatósági

állásfoglalás alapján - az egyéni gyógyszerkeret összegét.

   (11) Az 50. § (1) bekezdése szerinti jogosult esetében - amennyiben rendszeres
gyógyszerköltség hiányában egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem igényli - az eljárásra a
(2)-(8) bekezdést nem kell alkalmazni.

56/B. § (1) Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret egy évre kerül megállapításra.

(2) Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését
szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési
díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása a
gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen
legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van
az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára.

(3) A felülvizsgálat során az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben
kerül sor, ha a gyógyszerköltség havi változásának összege az 1000 forintot eléri. Az eljárás
során az 50/A. § szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) A felülvizsgálat során módosított egyéni gyógyszerkeret a határozat meghozatalát
követő 15. naptól jár.



(5) A jogosultság lejártát megelőző három hónapban az egyéni gyógyszerkeret
felülvizsgálatát nem lehet kérni.

56/C. § (1) Az igazolványt a MEP - a jogosultságot megállapító határozat alapján - egyéves
időtartamra, hivatalból állítja ki.

(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a közgyógyellátásra
jogosult személy jogosultságáról, továbbá gyógyszerkeretének figyelemmel kísérése céljából
hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A nyilvántartás tartalmazza
a) a jogosult személyes azonosító adatait,
b) a jogosult társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő és befejező időpontját,
d) a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról döntést hozó szerv megnevezését
    és határozatának számát,
e) a jogosult betegségének BNO kódját,
f) a jogosult számára megállapított, a jogosultsági időtartam alatt még felhasználható és az
   Szt. 50/E. §-ban szabályozott időszakban még rendelkezésre álló gyógyszerkeretének
   összegét,
g) a jogosult közgyógyellátási igazolványának számát.

(4) A nyilvántartás adatainak megismerésére - a (3) bekezdés e) pontja szerinti adat
kivételével - az Szt. 51. §-ban meghatározott módon és célból a közforgalmú, illetve a
fiókgyógyszertár (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) jogosult.

(5) Az OEP a tárolt adatokat a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnését követő
ötödik év elteltével törli a nyilvántartásból.

56/D. § A MEP ellenőrzi a háziorvos, illetve a szakorvos közgyógyellátással kapcsolatos
tevékenységét. Ha a MEP az ellenőrzés alapján indokoltnak tartja a közgyógyellátásra
jogosult személy egyéni gyógyszerkeretének felülvizsgálatát, azt a jegyzőnél kezdeményezi.

56/E. § (1) Az OEP az elszámolási-nyilvántartási rendszerében az egyéni gyógyszerkeretet
három havonta, egyenlő részletekben - első alkalommal a jogosultság kezdő időpontjával -
nyitja meg. Az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata esetén az OEP a módosított
egyéni gyógyszerkeretnek az időarányos, a jogosultság időtartamából hátra levő időtartamra
eső részét nyitja meg három havonta.

(2) Az eseti keret éves összegét az OEP a jogosultság kezdő időpontjával nyitja meg.

(3) A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel.

57. § (1) A gyógyszertár a közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadást megelőzően
ellenőrzi, hogy a vényen feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban, továbbá
tájékoztatást ad a jogosult részére még rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegéről.

(2) A gyógyszertár a közgyógyellátás keretében térítésmentesen a gyógyszerkeretnek az
OEP nyilvántartása szerint az Szt. 50/E. §-ban meghatározott időszakban rendelkezésre álló
összegéig ad ki gyógyszert.



(3) A gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretből, részben a jogosult saját
költségéből fedezni. Amennyiben a gyógyszer térítési díját a az OEP által a három hónapos
tárgyidőszakra megnyitott gyógyszerkeret nem fedezi, azt - a (4) bekezdés szerinti kivétellel -
a közgyógyellátott fizeti meg. A három hónapos tárgyidőszakban így megmaradt összeg - a
jogosultsági éven belül - a következő három hónapos tárgyidőszakban megnyitott
gyógyszerkeret összegét növeli.

(4) Az éves gyógyszerkeret kimerülése előtt a gyógyszerkeretből még rendelkezésre álló, a
jogosult részére rendelt gyógyszer térítési díját el nem érő maradványösszeg a gyógyszer
térítési díjának kiegészítésére is felhasználható, azzal, hogy a maradványösszeg és a
gyógyszer térítési díja közötti különbözetet a közgyógyellátott fizeti meg.

58. § (1) A jegyző által a közgyógyellátottakról vezetett nyilvántartás a 18. § a)-g)
pontjaiban foglaltakon túl tartalmazza a közgyógyellátott gyógyszerkeretét és igazolványa
számát.

(2) A jegyző és az OEP - kormányrendeletben szabályozott módon - a nyilvántartás adatait
évente egyeztetik.

59. § (1) Az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján kiállított igazolvány után a települési
önkormányzat térítést fizet. A térítés az igazolvány kiállítását követő egyéves időtartamra
szól. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a, amelyet a
határozat jogerőre emelkedéséből számított három napon belül a MEP-nek át kell utalni.

(2) Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult az igazolvány kiállítását követően fél éven
belül meghal vagy elveszíti jogosultságát, az önkormányzat visszaigényelheti a befizetett
térítési díj felét.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

60. §. (1) A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben az
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális
rászorultságát,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,

b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a polgármester hatósági bizonyítványt (a
továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év. A
bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság
tényét, az igazolás érvényességi idejét. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt
feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

(3) A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály
szerint bejelentési kötelezettséget teljesít a társadalombiztosítási igazgatási szerv felé.



Egyéb természetbeni ellátások

61. § (1) A pénzbeli ellátások különösen a következő természetbeni ellátási formákban is
nyújthatóak:

- élelmiszer kifizetése,
- tankönyv kifizetése,
- tüzelő kifizetése, biztosítása,
- közüzemi és  közszolgáltatási (szemét) díjak átvállalása, kifizetése,
- gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

(2) A pénzbeli ellátások természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényéről és indokáról
az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell.

(3) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a testület a határozatában
dönt.

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

62. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére – a szociális törvény
86. § (1) bekezdése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási
formákat nyújtja:

a) a szociális információs szolgáltatás,
b) nappali ellátás,

            c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

            g) támogató szolgáltatás

Szociális információs szolgáltatás

63. § (1) A szociális információs szolgáltatás célja, hogy a Szociális törvényben
meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és
szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével
és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

(2) A szociális információs szolgáltatás tájékoztatást nyújt
a) a Szociális törvényben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást

nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással
kapcsolatban;

aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről
és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről;
ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és
igénybevételük módjáról;



b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal
kapcsolatban;

ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
elérhetőségéről;
bb) az ellátások igényléséhez szükséges iratokról;

c) ifjúsági ügyekben.

(3) Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el,
a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása
érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az
ügyintézésben.

(4) A szociális információs szolgáltatás elérhetőségéről és a szolgáltatás keretében biztosított
információk köréről a Képviselő-testület hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos módon
kell tájékoztatást nyújtani.

Nappali ellátás

64.§. (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.

(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

(3) A fenntartó a 92/B. §. (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban
meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik
ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. §. (2) bekezdésének b)-e)
pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.

(4) A nappali ellátás keretében a személyi térítési díj megállapításánál az ellátást igénybevevő
házaspárok esetében az 5 % fölötti, egyéb igénybevevők esetében a 20 % fölötti rezsiköltséget
az Önkormányzat támogatásként biztosítja.

(5) A 4) bekezdésben biztosított kedvezményen túl egyedi mérlegelés alapján az igénylő
jövedelmi viszonyait, egészségi állapotát, szociális helyzetét figyelembe véve a képviselő-
testület további támogatást állapíthat meg.



(6) A személyi térítési díjat a rendeletben foglaltak alapján az intézményvezető állapítja meg.

Étkeztetés

65. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségügyi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk

miatt.

(2) Az étkeztetést az Önkormányzat Polgármestere azoknak a szociálisan rászorult
személyeknek biztosítja, akiknek

- az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át,
- egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át

nem haladja meg.

66. § (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, kivéve az Szt. 114.§.(3.) bekezdés szerinti
              jogosulnak.

   A térítési díjat:

a.) - az ellátást igénybevevő jogosult
b.) - a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő
c.) - a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy

                   köteles megfizetni.

(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel
kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban:
élelmezési térítés).
Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az
élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, házhozszállítással 30%-át.

(3) A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban nem részesülő
óvodás és általános iskolás gyermekek részére a térítési díj 20 %-át kedvezményként
biztosítja az Önkormányzat.

(4) Az étkeztetés térítési díját (továbbiakban: intézményi térítési díj) a Képviselő-testület
évente kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díj összegét e rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.



67. § (1) Az Önkormányzat az étkeztetési feladatot önállóan a napközi otthon konyhájáról
biztosítja, az étkezés igénybe vehető helyben fogyasztással, az igénylő által biztosított étel
elvitellel, valamint az étel házhozszállításával, mely gondozónő alkalmazásával biztosított.

(2) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell
rendelkezni.

Házi segítségnyújtás

68. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:
a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
erőből

nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybe

tegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellá
    tásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási

formát igénylik,
d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe

történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntar-
    tásához.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.

(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé,
a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében
történő ellátást.

69. § (1) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj az
ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj. Az ellátásért fizetendő személyi
térítési díj – amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, - nem haladja
meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

(2) Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosítanak, a személyi térítési díj
együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

70. § Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot
- saját személyi háttérrel, külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak
 megfelelő, szociális gondozónő alkalmazásával  látja el.



Családsegítés

71. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat
jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést
nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek
tudomást.

(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató,
intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés
(4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

(4) A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktu-

sok megoldásának elősegítését,
d) a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok tervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybe
    tegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szoci-
    álisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konf-

liktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethely
   zetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell
terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás

keretében is megfelelően biztosíthatók.

72. § Az Önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Sárréti Többcélú
Kistérségi Társulás keretében látja el a Földes Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő
Szolgálatán keresztül.

73. § A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

74. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő

haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali

intézkedések megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai
betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.

   (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait az Önkormányzat a Püspökladányi
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás  keretén belül látja el.

Támogató szolgáltatás

75.§. (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellá-
              tása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése.

        (2) Az Önkormányzat a feladatot  a Püspökladány Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás
keretében látja el.

Az ellátásokra vonatkozó közös rendelkezések

76.§. (1) A napközbeni ellátás, házi segítségnyújtás és a szociális étkezés iránti kérelmet a
Gondozási Központhoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező jövedelméről
szóló nyilatkozatot, egészségi állapotáról a háziorvos igazolását.

(2) A szociális rászorultságot az intézmény vezetője állapítja meg és intézkedik az ellátás
igénybevételéről, megállapítja a személyi térítési díj összegét.

(3) Az intézményi térítési díj összegét a képviselő-testület határozza meg a konyhát
üzemeltető intézményvezető előterjesztése alapján évi 2 alkalommal.

(4) Az étkezési térítési díjat előre a tárgyhónap utolsó munkanap előtti munkanapon az
élelmezésvezetőnél kell befizetni.



(5) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat utólag a tárgyhónapot követő hó 5.
napjáig kell megfizetni számla ellenében a házi szociális gondozónőnek.

Egyéb rendelkezések

77.§.  (1) A polgármester által hozott döntések ellen a határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a Polgármesteri
Hivatalhoz lehet szóban, vagy írásban benyújtani. A fellebbezést a jegyző a szükséges iratok
csatolásával a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság véleményével a képviselő-
testület következő ülése elé terjeszti.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a döntést követő testületi
ülésen beszámol a képviselő-testületnek.
(3) A képviselő-testület által hozott döntések ellen az érdekeltek a Debreceni Városi
Bírósághoz keresetet nyújthatnak be.

VII. Hatályba léptető, vegyes és záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

78. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az az
ügyfélre kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezései az adott tárgykör
paragrafusainál kerültek megjelölésre, s a benne foglaltak alkalmazása az ott megjelölt
időponttól érvényesek, az Szt. szabályozásának megfelelően.

79. § A települési önkormányzatoknak a 2003. január 1-jétől megszervezendő
alapszolgáltatási formák biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig
kell gondoskodniuk. Azoknak a helyi önkormányzatoknak, amelyek az e törvényben
meghatározott egyéb ellátási formák működési feltételeit teljes körűen még nem teljesítették,

a) a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig,
b) a szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december

31-éig,
c) a tárgyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2008. december 31-éig
kell gondoskodniuk, azzal, hogy a szolgáltatások szakmai színvonala a 2002. december 31-
i állapothoz képest nem eshet vissza.

Vegyes rendelkezések

80. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a
végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit
kell alkalmazni.



(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bihartorda Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/1997.(IV.28.) Önk. sz.  rendelete és a módosítására
hozott  11/1997.(X.28.), 15/1997.(XII.2.), 4/2000.(V.18.), 9/2000.(XII.14.), 9/2003.(IX.22.),
2/2004.(II.12.) és a 6/2004.(VI.10.) Önk. sz. rendeletei.

Dr. Szabó József Karalyos Zoltánné
 polgármester jegyző



1. számú melléklet

a rendelet 6. § (2) bekezdéséhez

A Képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a
polgármesterre:

- temetési segély
- rendszeres szociális segély
- köztemetés



2. számú melléklet

a rendelet 24. §-ához

Az együttműködésre kijelölt szerv adatai

Az együttműködésre kijelölt szerv neve:

HBM-i Munkaügyi Központ Püspökladányi Kirendeltsége



3. számú melléklet

a rendelet 48. § (2) bekezdéséhez

a köztemetés költségéről



4. számú melléklet

a rendelet 53. §.-ához

I G A Z O L Á S

A háziorvos tölti ki!

Név: _______________________________________________________________________
Leánykori név. ______________________________________________________________
Születési hely: _______________________________________________________________
Születési idő: ________________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
TAJ szám: __________________________________________________________________
Állandó lakcím: Bihartorda,_____________________________________________________

A beteg részére szükséges gyógyszerek havi mennyisége:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A gyógykezelés várható időtartama: ______________________________________________
___________________________________________________________________________

Bihartorda, ______________________________

____________________________
P.H. háziorvos

A gyógyszerész tölti ki!
A fent leírt gyógyszermennyiség egy havi költsége: __________________ Ft.

____________________________
gyógyszerész

P.H.



5. számú melléklet

Intézményi térítési díjak
A rendelet 65. és 68. §.-ához

1. A rendelet 65. §. (1) bekezdéséhez:
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 451,- Ft/nap

2. A rendelet 68. §.-ához
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 250,-  Ft/óra


