Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
(Egységes szerkezetben, 2016. május 11. napjától hatályos állapot)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) pontjában, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4)
bekezdésben, 92. § (1) és (2) bekezdésben, 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a
pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait,
rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről,
igénybevételük módjáról és a térítési díjaikról.
(2) Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az ellátások
biztosításával a szociális szempontból rászorult személyek és családok életminőségén kíván javítani,
egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót
annak érdekében, hogy maguk vagy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó
jövedelemből tudjanak gondoskodni.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) Ha jogszabály vagy e rendelet másképp nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3)
bekezdése szerint a Pécel Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezőkre, amennyiben
életvitelszerű ott-tartózkodásukról nyilatkoznak.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.
3. Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. § (1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatással és a rendkívüli települési támogatással (a
továbbiakban együttesen: települési támogatás), valamint a köztemetéssel összefüggő feladat- és
hatásköröket a Képviselő-testület – I. fokon – a polgármesterre ruházza át.
(2) Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokkal összefüggő
a) 1
b) a jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a visszafizetés
részletekben történő teljesítésének engedélyezését, a részbeni vagy teljes elengedésével összefüggő
feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület – I. fokon – a polgármesterre ruházza át.
(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapszolgáltatások tekintetében a fizetendő térítési díj megállapításáról I. fokon a polgármester dönt.
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez
formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt
mellékleteket és nyilatkozatokat is csatolni kell. A kérelem elbírálásához szükséges adatokat és tényeket –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – különösen a következők szerint kell igazolni:
a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap
munkabérére vonatkozó munkáltatói igazolással,
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b) az önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló határozattal,
az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,
c) 2a bérbeadásból, vagy egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti, vagy az egyéb
jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,
d) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,
e) a munkanélküli státuszt az illetékes munkaügyi központ határozatával,
f) 3a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, vagy hallgatói jogviszonyát iskolalátogatási igazolással,
g) a gyermektartásdíjat a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat,
vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélettel,
h) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, vagy
végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani, amennyiben a
tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek, az erről szóló nyilatkozattal,
i) amennyiben a szülő a gyermekét egyedül neveli, hajadon vagy nőtlen, egyedülállóságról
szólónyilatkozat benyújtása is szükséges,
j) 4elhunyt – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – közeli hozzátartozó
esetében a kérelem benyújtásához a halotti anyakönyvi kivonat másolata szükséges,
k) az a) - i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.
(2) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges az illetékes munkaügyi közpon ttal való
együttműködés tényének igazolása. Alkalmi munkából (egyszerűsített foglalkoztatás) származó jövedelem
csak a munkáltató igazolásával, vagy a munkaszerződéssel igazolható.
(3) Az e rendeletben szabályozott települési támogatással és a köztemetéssel kapcsolatos kérelmeket a Péceli
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szociális igazgatási feladatokat ellátó irodájához kell
benyújtani személyesen, vagy postai úton.
(4)5 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet a Péceli Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő) intézmény vezetőjének kell benyújtani személyesen,
vagy postai úton.
(5) A (3) bekezdés szerint benyújtott kérelmek, igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal a következők
szerint ellenőrizheti:
a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
d) környezettanulmányt készíthet,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.
5. § A kérelmező köteles együttműködni Pécel Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a
szociális helyzetének feltárásában.
6. § Az e rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2) – (5)
bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
7. § Az e rendeletben szabályozott, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli, természetbeni ellátások a
kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése
esetében a megszüntetés dátuma annak a hónapnak az utolsó napja, amelyben a megszüntetésre okot adó
körülmény bekövetkezett.
8. § A családban életvitelszerűen együtt élő személyek szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell
vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítse az egyén vagy család létfenntartási
és lakhatási lehetőségeit.
9. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások folyósítása
a) lakossági folyószámlára átutalással
b) postai úton
c) házipénztári kifizetéssel vagy
d) közüzemi szolgáltatóhoz történő átutalással lehetséges.
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(2) A támogatások kifizetésének módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.
10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt. valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezései az irányadóak.
II. Fejezet
Települési támogatások
11. § (1) A települési támogatás
a) a létfenntartási gondok enyhítése,
b) a lakhatás támogatása,
c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás,
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás,
e) a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtható.
(2) A Képviselő-testület e rendelet alapján a következő települési támogatásokat nyújtja:
a) létfenntartási települési támogatás,
b) lakhatási települési támogatás,
c) egészségügyi települési támogatás,
d) temetési települési támogatás,
e) rendkívüli települési támogatás.
(3) A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell
rendelkezni.
(4)A természetbeni ellátás szociális formái különösen:
a) étkezési díj átvállalása,
b) gyermek tanulmányaival összefüggő költségek támogatása,
c) a lakhatással összefüggő költségek támogatása.
(5) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként vagy
akinek a családjában élő személy álláskeresőként a munkahely keresése céljából nem működik együtt a
munkaügyi központ illetékes kirendeltségével. Az együttműködést a kérelmezőnek az álláskeresési ellátásról
vagy a regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott, a települési támogatásra
vonatkozó kérelem beadását megelőzően legfeljebb 30 nappal korábban keltezett igazolással szükséges
bizonyítani.
(6) 6
3/A. Rendkívüli települési támogatás7
12. §8 (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül, egy naptári
évben legfeljebb két alkalommal annak a személynek, aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.
(2) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmező önmaga vagy családja
létfenntartásáról nem tud gondoskodni, mert:
a) nagyobb összegű váratlan kiadását önerőből nem tudja kiegyenlíteni vagy
b) a lakhatását biztosító épületben jelentős anyagi kárral együtt járó természeti csapás következett be
(különösen: tűzeset, belvíz, felhőszakadás, szélvihar) és a helyreállítással kapcsolatos indokolt költségeket
önerőből nem képes biztosítani vagy
c) a nyugdíja vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátása kifizetése a jogosultság
megállapításának elbírálása miatt késik vagy
d) az e rendeletben szabályozott települési lakhatási támogatásra nem jogosult, és a fűtési szezonban
felmerülő fűtési költségek viselésére nem képes vagy
e) az e rendeletben szabályozott egészségügyi települési támogatásra nem jogosult, de a háziorvos vagy a
szakorvos által felírt indokolt gyógyszerköltségeit vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségeit
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önerőből nem tudja biztosítani vagy
f) a sérelmére elkövetett bűncselekményből jelentős anyagi kára keletkezett és ezzel összefüggésben a
létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került vagy
g) a kérelmező vagy annak családjában bekövetkezett baleset miatt anyagi kárral együtt járó súlyos
egészségügyi károsodás következtében felmerülő többletkiadásokat nem képes önerőből fedezni vagy
h) a családban egyidejűleg született kettő vagy több gyermek fogadásával összefüggésben felmerülő
többletkiadások a család létfenntartását veszélyeztetik vagy
i) az e rendelet 17. §-ában szabályozott temetési települési támogatásra nem jogosult, bár a nevére szóló
temetési számlával igazoltan a közeli hozzátartozója halála miatt anyagi segítségre szorul, és esetében nem
állnak fenn az e rendelet 17. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek.
(3) A (2) bekezdés i) pontjában meghatározott élethelyzet esetében az annak kialakulását követő 30 napon
belül lehetséges benyújtani a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmet.
(4) A rendkívüli települési támogatás összegének meghatározása egyedi elbírással történik, de az nem
haladhatja meg a rendkívüli élethelyzetből adódó tényleges költség, kiadás mértékét.
(5) A kérelmező által megjelölt támogatási okok, indokok valódiságát hitelt érdemlően igazolni kell. A
támogatási ok alátámasztására kivételesen indokolt esetben a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában
tett nyilatkozata is elfogadható, amennyiben az igazolás beszerzése aránytalan nehézséggel, késedelemmel
járna, vagy amennyiben a támogatás oka igazolással nem támasztható alá.
(6) A rendkívüli települési támogatás összegének megállapításánál figyelembe kell venni az önkormányzat
által már megállapított egyéb ellátások összegét is.
4. Létfenntartási települési támogatás
13. § (1)9 Az önkormányzat létfenntartási települési támogatás keretében pénzbeli vagy természetbeni
támogatást nyújthat a létfenntartást veszélyeztető, súlyos élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére, amennyiben önmaga vagy családja létfenntartásáról
más módon nem tud gondoskodni, és
a) az egy főre számított jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, egyedül élő esetében a 200%-át, valamint
b) ingó- és ingatlanvagyonnal az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összeghatárig rendelkezik.
(2)10 Ugyanazon családnak vagy egyedülálló kérelmezőnek évente két alkalommal adható létfenntartási
települési támogatás a létfenntartási gondok vagy a gyermek családban történő gondozása költségeinek
enyhítésére. A létfenntartási települési támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik,
amelynek éves mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.
(3) A létfenntartási települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni folyósítása a támogatás elrendeléséről
szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül történik, melyről a Hivatal gondoskodik.
5. Lakhatási települési támogatás
14. § (1) Az Önkormányzat lakhatási települési támogatást állapíthat meg a szociálisan rászorult személynek,
az általa lakott lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.
(2)11 Lakhatási települési támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek
a) a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át és
b) ingó- és ingatlanvagyonnal az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összeghatárig rendelkezik és
c) az érintett lakásban a következő jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:
ca) önkormányzati bérlakás bérlője,
cb) magántulajdonú lakás szerződéssel igazolt bérlője,
cc) magántulajdonú lakás tulajdonosa, résztulajdonosa vagy haszonélvezője,
cd) a Magyar Állam nevében és javára a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakásban
bérlőként lakik.
(3)12 A lakhatási települési támogatással összefüggő, figyelembe vehető kiadások
a) gáz- vagy villanyáram- vagy víz- vagy csatornahasználat- vagy szemétszállítási díja, vagy
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b) lakbér vagy albérleti díj, vagy
c) közös költség.
(4)13 A lakhatási települési támogatási iránti kérelemhez az e rendelet 4. § (1) – (2) bekezdésében részletezett
igazolásokon, dokumentumokon túl szükséges benyújtani:
a) a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló szerződést (adásvételi, bérleti, használati szerződést), mely
a kérelmező vagy házastársa nevére szól,
b) annak a szolgáltatónak a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi - amennyiben a kérelem
benyújtását megelőző számlán a fizetendő összeg nulla, abban az esetben legfeljebb a benyújtást
megelőző 6 hónapnál nem régebbi - teljes számla másolatát, melyre a kérelmező a lakhatási települési
támogatást kéri (a számlamásolaton a kérelmezőnek vagy házastársának kell szerepelnie mint
fogyasztó),
c) a közös képviselő igazolását, amennyiben a kérelmező a lakhatási települési támogatást a közös
költséghez való hozzájáruláshoz kéri,
d) amennyiben a kérelmező a lakhatási települési támogatást feltöltős órával kapcsolatos közüzemi
szolgáltatás igénybevételével összefüggésben kéri megállapítani, a kérelemhez csatolni kell az adott
közüzemi szolgáltatóval megkötött – a feltöltős órára vonatkozó – szerződés teljes másolatát, a
feltöltéssel kapcsolatos legutolsó pénzügyi bizonylatot, amely nem lehet korábbi a kérelem benyújtását
megelőző hatodik hónapnál, valamint a legutolsó - amennyiben a kérelem benyújtását megelőző
számlán a fizetendő összeg nulla, abban az esetben legfeljebb a benyújtást megelőző 6 hónapnál nem
régebbi - teljes számla másolatát.
(5) Önkormányzati bérlakás esetén a lakhatási települési támogatást elsősorban az önkormányzati lakás
bérleti díjának csökkentésére kell nyújtani.
(6)14 A lakhatási települési támogatás ugyanazon lakás esetében csak egy jogosult részére, ugyanazon
időszak esetében csak egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit abban az esetben, ha a (3) bekezdés a) pontjához tartozó támogatás esetén a kérelmező vagy
házastársa rendelkezik közüzemi szerződéssel.
(7) Lakhatási települési támogatásra nem jogosult az a személy,
a) aki albérlőt tart vagy más módon hasznosítja a lakását,
b) akinek a lakásbérleti vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése
áll fenn.
(8) Lakhatási települési támogatásra nem jogosult az a személy, akinek e rendelet hatályba lépését
megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(8a)15 A lakhatási települési támogatás iránti kérelem a fennálló jogosultság időtartama alatt, annak lejártát
megelőzően legfeljebb két hónappal korábban is benyújtható. Az új jogosultság kezdő időpontjaként a
korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.
(9) A lakhatási települési támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától 12
hónap időtartamra kerül megállapításra.
(9a)16 Amennyiben a lakhatási települési támogatás albérleti díj vagy bérleti díj költségeinek csökkentésére
kerül benyújtásra, a jogosultság a bérleti vagy albérleti szerződés hatálya szerinti időtartamra, de legfeljebb
12 hónapra kerül megállapításra.
(10) A lakhatási települési támogatás folyósítása elsősorban a közüzemi szolgáltató részére történik, annak
összegét a szolgáltató írja jóvá a kérelmező számára.
(11) A lakhatási települési támogatás folyósításáról minden hónap 10. napjáig a Hivatal gondoskodik.
(12) A lakhatási települési támogatás esetében az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik:
35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik:
45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik: 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik: 65 m2,
e) ha a háztartásban négy személynél több lakik, a d) pontban megjelölt lakásnagyság minden további
személy után 5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás alapterülete.
(13) A lakhatási települési támogatás elismert havi költsége a támogatás szempontjából elismert
lakásnagyság mérete és az 1 m2-re jutó helyben elismert havi fenntartási költség szorzata.
13
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(14) A helyben elismert havi fenntartási költség 100 Ft /hó /m2.
(15)17 A lakhatási települési támogatás egy hónapra jutó összege legfeljebb 7000 Ft lehet, de a támogatás
havi összege nem lehet több, mint a kérelmező által benyújtott, a (4) bekezdés b) pontja szerinti
dokumentumon szereplő havi összeg 100 Ft-ra kerekítve.
(15a)18 A feltöltős órával rendelkezők lakhatási települési támogatásának egy hónapra jutó összege a rendelet
14. § (12) és (14) bekezdéseinek rendelkezései alapján kerül megállapításra.
(16)19 A lakhatási települési támogatás folyósításának időtartama alatt a jogosult köteles a lakókörnyezete
rendezettségét biztosítani, mely az életvitelszerűen lakott lakás vagy annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület, járda tisztán tartását, a lakás állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint
higiénikus állapotának biztosítását jelenti. A lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzésére a jegyző jogosult.
Az ellenőrzés alkalmával írásbeli feljegyzés készül. A megállapított feltételek teljesítésére a jogosultat
megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – a
jegyzőnek fel kell szólítania. Amennyiben a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a
megállapított lakhatási települési támogatást meg kell szüntetni.
(17)20 Amennyiben a lakhatási települési támogatás megszüntetésére az e rendelet 14. § (16) bekezdésében
meghatározott kötelezettség megszegése miatt kerül sor, ugyanazon lakásra vonatkozóan a lakhatási
települési támogatás megszüntetésre vonatkozó döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül
nem állapítható meg lakhatási települési támogatás.
(18)21 A lakhatási települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be vagy
b) a jogosult azt kéri vagy
c) a jogosult meghalt vagy
d) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
közüzemi díjhátralék összegének megfizetéséhez nyújtott települési támogatással érintett lakásból a jogosult
elköltözött.
6. Egészségügyi települési támogatás
15.§22 (1) Az Önkormányzat egészségügyi települési támogatást állapíthat meg azon kérelmező részére, aki
közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Az egészségügyi települési támogatásra való jogosultság megállapításánál figyelembe vehető egy főre
számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy egyedül élő esetén a
230%-a.
(3) Az egészségügyi települési támogatásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak
tekintendő az, akinek az esetében a gyógyszerköltség meghaladja a kérelmező egy főre számított havi
jövedelmének 20%-át.
(4) A (2) - (3) bekezdéstől eltérően nem tekinthető szociálisan rászorultnak az, akinek tartásáról más
természetes személy vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az erre irányuló szerződés
értelmében gondoskodik.
(5) Az egészségügyi települési támogatás iránti kérelemhez az e rendelet 4. § (1) – (2) bekezdésében
részletezett igazolásokon, dokumentumokon túl szükséges benyújtani:
a) a háziorvos vagy a szakorvos igazolását arról, hogy a kérelmező állandó gyógykezelés alatt áll,
valamint
b) a gyógyszertár igazolását a havi gyógyszerköltség összegéről.
(6) Az egészségügyi települési támogatás évente legfeljebb 4 alkalommal adható, alkalmanként legfeljebb 3
hónapos időtartamra.
(7) Az egészségügyi települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb 6.000,- Ft.
16. §23 (1) Az e rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak igazolására a járási hivatalhoz benyújtott
17
18
19
20
21
22
23

A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (15) bekezdése a 31/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 2. §ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. november 4.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (15a) bekezdése a 31/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 3. §ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos 2015. november 4.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (16) bekezdése a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 13. §ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (17) bekezdése a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 14. §ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (18) bekezdése a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. §ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. §-a a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. §-ának
megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. §-ának

6

közgyógyellátási kérelem elutasítását tartalmazó határozat szükséges.
(2) Az egészségügyi települési támogatás folyósítása a támogatás elrendeléséről szóló döntés jogerőre
emelkedésétől számított 5 napon belül történik, melyről a Hivatal gondoskodik.
7. Temetési települési támogatás
17. § (1) Az Önkormányzat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való részbeni hozzájárulásként
temetési települési támogatást állapíthat meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy az elhunyt eltemettetésére köteles személy, de a temetési
költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy egyedül élő esetében a 230%-a.
(3) Nem állapítható meg temetési települési támogatás, ha
a) az elhunyt személy életbiztosítással rendelkezett és az eltemettetésre kötelezett személy jogosult a
biztosítási összeg felvételére,
b) a kérelmező az elhunyt személlyel tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött, vagy
c) annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban
részesül.
(4) A temetési települési támogatás iránti kérelemhez az e rendelet 4. § (1) – (2) bekezdésében részletezett
igazolásokon, dokumentumokon túl szükséges benyújtani az elhunyt személy halotti anyakönyvi
kivonatának másolatát és a (3) bekezdés szerinti feltételekről szóló nyilatkozatokat.
(5) A temetési települési támogatás összege 20 000 Ft.
(6) A temetési települési támogatás a temetés napját követő 30 napon belül igényelhető.
(7) A temetési települési támogatás folyósításáról a támogatás elrendeléséről szóló döntés jogerőre
emelkedésétől számított 5 napon belül a a Hivatal gondoskodik.
III. Fejezet
Köztemetés
18. § (1) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt kérelmére a megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti, ha
a) annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, így a vagyoni, jövedelmi és
egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése
létfenntartását veszélyeztetné vagy
b) a közös tulajdon örökösei közül valamelyikük életvitelszerűen az ingatlanban él, és háztartásában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.
(2)24 Nem rendelhető el köztemetés, ha
a) az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és az eltemettetésre kötelezett személy jogosult a
biztosítási összeg felvételére, vagy
b) az eltemettetésre kötelezett személy az elhalt személlyel tartási, életjáradéki vagy öröklési
szerződést kötött, vagy
c) az elhalt személy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény hatálya alá tartozott.
(3) A köztemetés iránti kérelemhez az e rendelet 4. § (1) – (2) bekezdésében részletezett igazolásokon,
dokumentumokon túl szükséges benyújtani az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát és
az (2) bekezdés szerinti feltételekről szóló nyilatkozatokat.
IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
19. § Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
8. Étkeztetés
24
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20. § (1) Az Szt. 62. §-ában meghatározottak alapján biztosítandó étkeztetésről az Önkormányzat külső
szolgáltató útján gondoskodik.
(2) Napi egyszeri meleg étkezésre jogosult az a személy, aki
a) 60 év feletti életkorú vagy
b) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú.
(3) A kérelmezőnek a (2) bekezdésben megjelölt feltételek közül legalább az egyik feltételnek kell
megfelelni, melyet az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa vagy szakorvosa igazol.
(4) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj – mely tartalmazza a házhoz szállítás költségét is – mértéke:
a) amennyiben a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100%-át, 100 Ft + ÁFA / nap,
b) amennyiben a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 101% – 150%-át, 200 Ft + ÁFA / nap,
c) amennyiben a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 151% – 200%-át, 280 Ft + ÁFA / nap,
d) amennyiben a kérelmező jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, 340 Ft + ÁFA / nap.
(5) Az étkezési térítési díjat az Önkormányzat által biztosított készpénzátutalási megbízáson (csekken) kell
befizetni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
9. Házi segítségnyújtás
21. § (1) Az Szt. 63. §-ában szabályozott házi segítségnyújtásról az Önkormányzat a Családsegítő útján
gondoskodik. A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.
(2)25 A házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítását külön önkormányzati rendelet szabályozza.
(3) A térítési díj összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének
a) 30%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) 10%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100% – 200%-a között van.
(4) A házi segítségnyújtásban részesülő mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól,
amennyiben rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100%-át.
(5) Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosított, a térítési díjak együttes összege nem
haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének
a) 30%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) 20%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100% – 200%-a között van vagy
c) 10%-át, amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100%-át.
(6) A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmet a Családsegítőhöz kell benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi vagy szakorvosi igazolást.
(7) Házi segítségnyújtás esetében a jogosultságot a gondozási szükséglet megállapítását követően, a kérelem
benyújtásának időpontjára visszamenőlegesen kell nyilvántartásba venni.
10. Családsegítés
22. § (1)26 Az Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítés szolgáltatást az Önkormányzat a Családsegítő
útján biztosítja.
(2) A családsegítés igénybevétele térítésmentes.
V. Fejezet
Gyermekjóléti alapszolgáltatások

25
26

A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 18. §ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 19. §ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
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23. §27 Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapszolgáltatások formái:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása.
11. Gyermekjóléti szolgáltatás
24. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 39 – 40. §-ban
meghatározott feladatait a Családsegítő útján látja el.
12. Gyermekek napközbeni ellátása
25. § (1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapszolgáltatások keretében a gyermekek napközbeni ellátását,
a Gyvt. 41. – 42. §-aiban meghatározott feladatait az általa fenntartott és működtetett bölcsődében biztosítja.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló
kérelmeket Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje intézményvezetője bírálja el.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.
(4) A (3) bekezdés szerinti ellátásért fizetendő térítési díjak összegét külön önkormányzati rendelet
szabályozza.
VI. Fejezet
Szociálpolitikai Kerekasztal
26. § (1)28 Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására az Önkormányzat Szociálpolitikai
Kerekasztalt működtet.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a polgármester,
b) a szociális területért felelős alpolgármester,
c) a Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke és tagjai,
d) a Hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője,
e) a Családsegítő vezetője,
f) a védőnők képviselője,
g) a Pécel város területén működő szociális intézmények vezetői,
h) a nemzetiségi önkormányzat delegáltja,
i) szociális és egészségügyi területen működő péceli civil szervezetek képviselői.
(3) A Kerekasztalt a Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke hívja össze és
vezeti.
(4) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.
VII. Fejezet
Záró rendelkezések
27. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális, valamint a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

A rendeletet 2015. február 27. napján kihirdettem.
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A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. §-a a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. §-ának
megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
A 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 21. §ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. december 1.
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Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző
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