
TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

  4/2010.(II.16.) R E N D E L E T E
a szociális ellátásokról

Tagyon község Önkormányzatának  képviselőtestülete az 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 138. §-ában és az 1997. 
évi XXXI.  törvény (továbbiakban Gyvt.)21. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális 
ellátás szabályozására, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátási formák meghatározására, a jogosultság feltételeinek 
megállapítására, a szociális ellátás finanszírozásának elveire 
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja

I.
Általános rendelkezések

1.§  A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. §. (1), (2), (3)
     bekezdésében és a Gyvt.4.§-ában meghatározott személyek 
     közül a Tagyon községben élő magánszemélyekre.

2.§  E rendeletben szabályozott szociális ellátási és 
gondoskodási formák a következők:
a./ Pénzbeni szociális ellátások:
 - lakásfenntartási támogatás
 - ápolási díj
 - átmeneti segély
 - temetési segély
 - rendszeres szociális segély
 - időskorúak járadéka
 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

b./ Természetben nyújtott szociális ellátások:
 - köztemetés
 - közgyógyellátás

  - pénzbeni ellátás helyett természetbeni szociális
        ellátás formájában nyújtható:

 - átmeneti segély
 - lakásfenntartási támogatás

c./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
 - szociális étkeztetés
 - házi segítségnyújtás
 - családsegítés
 - jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás
 - támogató szolgálat



3.§. Az Önkormányzat az egyes jogszabályokban meghatározott, 
továbbá e rendeleten alapuló támogatásokat éves költség-
vetése terhére biztosítja.

II.
Eljárási rendelkezések

4.§.(1) A rendeletben meghatározott szociális ellátások  
   kérelemre valamint hivatalból állapíthatók
   meg.

    (2) A kérelmet a Körjegyzőségen kell benyújtani.

    (3) A szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

    (4) A kérelmezőt szóbeli előterjesztés esetén a kérelem
   jegyzőkönyvi felvételekor, írásban előterjesztett 
   kérelem esetén, annak átvétele után 8 napon belül kell 
   felhívni az ellátás megállapításához szükséges    
   nyilatkozatok és igazolások benyújtására.

    (5) A jövedelmi viszonyokról szóló nyilatkozatoknál, a
   jövedelem számításánál irányadó időszak
   - havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 

3 hónap,
   - egyéb jövedelmeknél az utolsó 12 hónap.

(6) A szociális ellátásban részesülő az ellátás alapjául 
    szolgáló életkörülményeiben bekövetkezett változást 15 
    napon belül köteles bejelenteni.

5.§. Amennyiben az ellátást igénylő vagy családja jövedelme
kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyon-
hasznosításból származik, illetve kétség merül fel a 
nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Körjegyzőség 
megkéri a Megyei APEH igazolását a jövedelemadó alapra
vonatkozóan.

6.§. A hivatal ügyintézője a segélyt igénylő szociális
helyzetéről, a szociális ellátásokra vonatkozó kérel-
méről tájékozódik. Ennek keretében becsatoltatja az
igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló
igazolásokat és egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó
nyilatkozatokat, valamint környezettanulmányt készít.

7.§. Sürgős esetben , ha az igénylő életkörülményei az  
     azonnali segítséget indokolják, a segély bizonyítási 
     eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján 
     megállapítható. 



Ilyen esetben a hivatal a határozathozatalt követő 15 
napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja a
nyilatkozatok valódiságát.

8.§. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igény-
bevétele önkéntes.

9.§. A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adat-
 védelem a Sztv. 18-24.§-a valamint a GYVT.134-136. §-a 

  szerint illeti meg az igénylőket.
 A személyes adatok védelméről szóló 1992.évi LXIII. tör-
 vény 3.§./5/ bekezdése alapján az érintett kérelmére in-
 dult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való 
 hozzájárulást vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett
 ügyfél figyelmét fel kell hívni.

10.§. A szociális ellátások kifizetésének és folyósításának
 rendjét a képviselőtestület az alábbiak szerint szabá-
 lyozza:

1./ Pénzellátások:
   a./ a megállapított pénzellátás folyósítása átutalási
     postautalványon, bankszámlára utalással vagy

            házipénztári kifizetéssel történik.
   b./ az igénylő rendkívüli élethelyzetére való tekintet-

  tel a polgármester engedélyezheti az ellátás 
  azonnali készpénzben történő kifizetését.

2./ Természetben nyújtott ellátások:
   a./ közgyógyellátásnál a Körjegyzőség utalja át a MEP-

  nek a térítést
   b./ átmeneti segély megállapítása esetén a 
       megállapított támogatás összegét közüzemi díjként a 
       szolgáltatónak a Körjegyzőség folyósítja.

11.§.(1) Az alábbi szociális ellátások megállapításáról a kép-
    viselőtestület dönt:

   - lakásfenntartási támogatás
   - ápolási díj
   - átmeneti segély
   - időskorúak járadéka
   - házi segítségnyújtás
   - családsegítés
   - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
   - támogató szolgálat
  -  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás



(2) Átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt
    az alábbi ellátásokról:

   - átmeneti segély sürgős esetben vagy természetbeni
        juttatásként illetve gyógyszersegélyként

   - temetési segély
   - köztemetés
   - szociális étkeztetés
   
(3) A körjegyző dönt:
  - aktív korúak ellátása
  - közgyógyellátás
  - az Sztv.41.§(1). bekezdésébe és a43/A § (1)bekezdésébe 

         foglalt ápolási díj

III.
Pénzbeni szociális ellátások
1. Lakásfenntartási támogatás

12.§ (1) A képviselőtestület a kiegészítő lakásfenntartási
 támogatást nyújt az Sztv.38. § (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 (7) (8) bekezdésében meghatározott normatív 
 lakásfenntartási támogatásra jogosult személyeknek.

(2) A kiegészítő támogatás összege: 1000 Ft/hó.
 

2. Ápolási díj

13.§ Ápolási díj állapítható meg annak a személynek, aki a 
vele  közös háztartásban élő 18. életévét betöltött 
tartósan  beteg hozzátartozójának gondozását végzi.

14.§ Nem állapítható meg a 13.§ alapján ápolási díj a 
hozzátartozó részére, ha az ápolt olyan vagyonnal 

     rendelkezik, amelyből ápolásának költségeit fedezni 
     tudja. Az ápolási díj nem állapítható meg, ha az egy főre 
     eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át 
     meghaladja.

15.§ Az ápolási díj mértéke a Sztv. 41.§ /1/ bekezdés esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj 100 %-a, a Sztv. 43./A.§

     bekezdése esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 130 %-a, a Sztv. 43./B.§

     bekezdése esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 80 %-a.



16.§ Az ápolási díj összege magasabb lehet az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege 100 %-ánál, ha az ápoló két 
személy ápolását végzi. Ebben az esetben sem lehet több, 
mint a mindenkori minimálbér.

17. § Az ápolási kötelezettség megszegésének  minősül, ha az 
ápolást végző személy több egymást követő napon nem 
gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete 
megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az 
esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

3. Átmeneti segély
18.§  A képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető 
      rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan 
      vagy tartósan létfenntartásai gonddal küzdő személyek 
      részére átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély  
      pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes
      kölcsön formájában is nyújtható.        
      Rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek
      családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
      a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimumot,
      egyedülállók esetében a mindenkori öregségi
      nyugdíjminimum másfélszeresét.

19.§ (1) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben jövedelemre 
         tekintet nélkül adható az átmeneti segély.

(2) Az átmeneti segély összegét alkalmankénti támogatás   
         esetén 5000 Ft és 100.000 Ft között lehet 
         megállapítani. A segély egy évben legfeljebb hat 
         alkalommal adható, évi összege a mindenkori öregségi 
         nyugdíj legkisebb összegének tizenötszörösét nem 
         haladhatja meg.

(3) Kamatmentes kölcsönt az  öregségi nyugdíj mindenkori 
         legkisebb összegének tízszereséig terjedő összegben 
         lehet megállapítani, melynek folyósításáról a
         képviselőtestület dönt. Amennyiben a  kölcsönigénylés 
         az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
         kétszeresét nem haladja meg és a késedelmes döntés
         hátránnyal jár, a képviselőtestület utólagos 
         beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a 
      polgármestert a döntésre és a kölcsönszerződés   

    aláírására.

(4) A kölcsönt legfeljebb 12 hónapon belül kell 
    visszafizetni, de a minimális törlesztő részlet
    összege: 1000 Ft. A visszafizetés garanciájaként kettő 
    készfizető kezes szükséges. A kezesek havi jövedelme 
    33 %-át a fizetendő részlet nem haladhatja meg.



4. Temetési segély

20.§ (1) A képviselőtestület egyszeri, pénzbeni támogatást 
         nyújt annak a személynek, aki a meghalt személy
         eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy 
         arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles 
         hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
         viselése a saját, illetve családja létfenntartását 
         veszélyezteti. 

(2) A segély összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
         120 %-a.

     (3) A jogosultság feltétele, hogy 
    -  az eltemettető családjában az egy főre jutó
       jövedelem nem haladja meg az öregségi 
       nyugdíjminimum háromszorosát
    -  hadigondozotti temetési hozzájárulásban nem
       részesült.

5. Aktív korúak ellátása
21.§  (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére
történő ellátás megállapításának és folyósításának az 
Sztv.33.§. 34.§. 35.§. 36.§.37.§. 37/A §, 37/B §, 37/C §, 
37/D §, 37/F, 37/G.§-ban foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni. A döntést a község  jegyzője hozza meg.
(2)Az aktív korúak ellátására jogosult személy a 
közfoglalkoztatásban való kötelezettség alól kérelmére 
mentesül, amennyiben közfoglalkoztatásban való részvétele 
családi, egészségi vagy mentális állapota miatt munkavégzésre 
nem alkalmas.
(3) Állapotát büntetőjogi felelőssége tudatában tett 
nyilatkozattal és háziorvosi vagy szakorvosi véleménnyel kell 
igazolnia.

 (4)  Az  aktív  korúak  ellátására  jogosult,  egészég-
károsodottnak  nem  minősülő  személy  (a  továbbiakban: 
rendszeres  szociális  segélyezett)  a  rendszeres  szociális 
segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles 
a Képviselő-testület által kijelölt szervvel:

(5) A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv:
a) Tagyon község Önkormányzata
b) ÁFSZ  Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ 

Balatonfüredi  Kirendeltsége  (a  továbbiakban:  munkaügyi 
központ)

c) Balatonfüredi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  (a 
továbbiakban: BSZAK családsegítés)



 (6) Az együttműködés eljárási szabályai:
a) A rendszeres szociális segélyezett az együttműködésre 

kijelölt  szervvel  a  rendszeres  szociális  segélyt 
megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól 
számított  15  napon  belül,  elhelyezkedése  érdekében 
felveszi a kapcsolatot, igénybe veszi a munkaügyi központ 
által szervezett munkaerő-piaci szolgáltatásokat.

b) Tagyon  község  Önkormányzata   a  rendszeres  szociális 
segélyezett  észére  foglalkoztatást  biztosít,  mely 
közmunka,  közcélú  munka,  közhasznú  munka  útján 
teljesíthető.

c) Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése 
esetén  a  képviselő-testület  által  együttműködésre 
kijelölt  szerv  képviselője  köteles  5  munkanapon  belül, 
írásban dokumentált jelzéssel élni a jegyző felé. 

(7) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló, az 

együttműködésre  kijelölt  szerv  által  szervezett 
foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel

b)  munkavégzésre  történő  felkészítő  programokon  való 
részvétel,  egyénre  szabott  munkavégzésre  kötelezés 
(alkalmi munkavállalás, saját környezet rendbetétele)

c)  közhasznú munka, közcélú munka, közmunka

(8)  Együttműködési  kötelezettségét  megszegi  az  a  rendszeres 
szociális segélyezett, aki:

a) az  együttműködésre  kijelölt  szervvel  határidőben, 
felhívás  ellenére  nem  veszi  fel  a  kapcsolatot  és 
távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;

b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz 
részt,  a  program  végrehajtása  érdekében  vállalt 
kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja;

c) a  beilleszkedést  segítő  programban  való  részvétele 
keretében a foglalkozáson vagy munkavégzésre nem jelenik 
meg és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;

d) ha  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultság 
vizsgálatakor  vagy  felülvizsgálata  során  együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget;

e) munkavégzés  során  a  munkaeszközt,  védőfelszerelést 
szándékosan megrongálja;

f) munkavégzéskor  ittasan  jelenik  meg,  vagy  munkaidőben 
alkoholos befolyásoltság alatt áll.

(9)  A  jegyző  megszünteti  az  aktív  korúak  ellátására  való 
jogosultságot, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy  az  e  rendeletben  megállapított  együttműködési 
kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten 
megszegi.



6. Időskorúak járadéka

23.§ Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez
mellékelni kell a vonatkozó rendelet szerinti 
jövedelemnyilatkozatot, a jövedelemnyilatkozatban 
feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló 
okiratot.

IV.
Természetben nyújtott szociális ellátások

7. Köztemetés

24.§ A községben elhunyt személy közköltségen történő 
     eltemettetéséről a polgármester dönt, amennyiben

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

25.§ Köztemetésként csak a helyben szokásos, legolcsóbb 
     temetés rendelhető el.

8. Közgyógyellátás

26.§  (1)Az önkormányzat méltányosságból megállapíthatja a 
közgyógyellátásra való jogosultságát annak, akinek a 
családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb  összegét meghaladja, de 220 %-át nem 
éri el és a havi gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 
költsége jövedelmének 10 %-át meghaladja.

(2)Az önkormányzat méltányosságból megállapíthatja a 
közgyógyellátásra való jogosultságát annak az egyedülálló 
magánszemélynek, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb  összegének 150 %-át meghaladja, de 
220 %-át nem éri el és a havi gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz költsége jövedelmének 10 %-át meghaladja.

9. Lakásfenntartási támogatás

27.§ A rendelet 12.§-ban meghatározott feltételek esetén 
     természetbeni lakástámogatás nyújtható úgy, hogy a 
     közüzemi díjakat, vagy annak egy részét átvállalja az
     Önkormányzat. Ebben az esetben a lakástámogatás összegét 
     közvetlenül a közüzemi szolgáltató számlájára kell
     átutalni.



10. Átmeneti segély

28.§.(1) A rendelet 18. §-ában meghatározott feltételek   
   megléte esetén az átmeneti segély adható természetbeni 
   juttatásként élelmiszercsomag, tüzelősegély,   
   gyermekintézményi térítési díj, vásárlási utalvány

    formájában, vagy az igénylő költségeinek közvetlen
    átvállalásával.

V.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

11. Étkeztetés

29.§ A képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester
     az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 
     rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg 
     étkeztetéséről gondoskodik, akik ezt önmaguknak, 
     illetve eltartottaiknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel 
     nem képesek biztosítani.

30.§ Az étkeztetésben részesített az ellátásért térítési díjat 
köteles fizetni.

31.§ (1) A térítési díj mértéke az étel adagonkénti árával 
     azonos, ha az igénybevevő családjában az egy főre eső 

jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
kétszeresét meghaladja.

(2) a./ Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre
    eső jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi
    nyugdíj kétszeresét nem éri el, az ebéd térítési
    díjából 50 %-ot átvállal.

12.Házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgálat

31. §  Az önkormányzat az arra rászorulóknak a házi segítség 
       nyújtást eseti megbízás illetve szerződés alapján az 
       igénylő havi jövedelmének 20 %-áig terjedő mértékű díj
       ellenében biztosítja.

32. §  A családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítség-
       nyújtást és a támogató szolgáltatást a Balatonfüredi 
       Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett 
       Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ útján 
       látja el.



VI.
Záró rendelkezések

33.§ Ez a rendelet az 1993. évi III. törvénnyel és a 
végrehajtására kiadott 28/1993. (II.17.), 29/1993. 
(II.17.), 30/1993. (II.17.), és a 63/2006(III.27.) Korm. 

     számú rendeletekkel valamint az 1997.évi XXXI. törvénnyel 
     és az 1992. LXIII. törvénnyel együtt alkalmazandó.

34.§ A 2000. május 1. előtt megállapított munkanélküliek 
jövedelempótló támogatására fennálló jogosultság esetén a 
2000. április 30-án hatályban lévő szabályok alapján kell 
eljárni.

35.§ Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba, 
egyidejűleg a 6/2007(VII.11.) rendelet  hatályát veszti. 

    

   Steierlein István                      Sólyom Gyuláné dr.
      polgármester                            körjegyző

Kihirdetve: 2010. február 16.

 
                              Sólyom Gyuláné dr.
                                  körjegyző
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