Etyek Község Önkormányzat Képvisel -testületének
9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról
Etyek Község Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, és a 32. § (3) bekezdésében
(továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Eljárási szabályok
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Község közigazgatási területén él
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
d) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti
családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára,
amennyiben az ellátás igénylésének id pontjában az Szmtv.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, tekintet nélkül hatáskörre és illetékességre,
az arra rászorulónak átmeneti segélyt kell biztosítani, ha ennek hiánya az életét,
testi épségét veszélyezteti.
2. §
(1) Szociális támogatás iránti kérelmet – önkormányzati hatósági ügyekben – az
érdekelt, illetve az terjesztheti el szóban, vagy az elektronikus út kizárásával
írásban, aki a rászoruló helyzetér l tudomást szerez.
(2) A szociális támogatást Etyek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
(továbbiakban PMH) lehet kezdeményezni.
3. §
(1) Az igényl köteles szociális és anyagi helyzetének feltárásában közrem ködni.
Így az Szt. 4. §-ának megfelel jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat,
költségeket, igazoló okmányokat, számlákat a kérelemmel együtt rendelkezésre
kell bocsátani.
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(2) A szociális ellátásban részesül a jogosultság feltételeit érint lényeges tények,
körülmények megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.
(3) A PMH az igényl szociális helyzetér l szükség esetén környezettanulmányt
készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények az eljáró
hatóság el tt ismertek.
(4) A szociális rászorultságtól függ ellátások igénylése esetén a kérelmez köteles
nyilatkozni arról, hogy saját ellátására tartási-, öröklési- vagy életjáradéki
szerz dést kötött-e.
(5) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének
elmulasztásából ered en jogosulatlanul felvett támogatást a tudomásra jutáskor
azonnal meg kell szüntetni, és a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszem en
igénybevev t kötelezni kell a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény
232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összeg
visszafizetésére.
4. §
(1) A jövedelem számításakor – a 16. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a
havonta rendszeresen mérhet jövedelmeknél a megel z három hónap átlagát,
egyéb jövedelmek esetében a megel z hat hónap átlagát kell figyelembe venni.
(2) A kérelmez által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni
kell a jövedelem valódiságát, igazoló iratokat. Ezek, különösen a következ k
lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál
az azt megalapozó határozat, vagy a kifizetésér l szóló igazoló szelvény (pl.
nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat,
kifizetési bizonylat, igazolás, szerz dés, stb.
(3) Ha a PMH hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmez
életkörülményeire tekintettel a 3. § (1) bekezdése szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatók, fel kell hívni a kérelmez t az általa
lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartásának
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Amennyiben a fenntartási
költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szerepl jövedelem 50%-át, a
jövedelmet a havi fenntartási költségek háromszorosában kell vélelmezni.
5. §
(1) A pénzbeli és természetbeni ellátást a PMH
a) rendszeres ellátás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig utalással,
b) eseti ellátás esetén a döntésr l szóló határozat el írása szerint
ba) 8 napon belül utalással, vagy
bb) haladéktalanul, készpénz kifizetéssel folyósítja.
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6. §
E rendeletben szabályozott ellátások közül:
a) A lakásfenntartási (normatív), a helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 43/B
§-a szerinti ápolási díj, az átmeneti segély, a születési támogatás
megállapítása, felülvizsgálata, és megszüntetése Etyek Község Képvisel testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága,
b) krízis segély és a temetési segély megállapítása Etyek Község
Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) hatáskörébe tartozik.
II. fejezet
Lakásfenntartási támogatás
7. §
Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás az
a) az Szt. 38. § (2) - (3) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerinti
jogosultaknak (továbbiakban normatív lakásfenntartási támogatás), vagy
b) önálló ellátásként – az Szt. 38. § (9) – (10) bekezdéseiben foglalt keretek
között – az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak.
(továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás)
8. §
(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül él esetén 250%-át, feltéve, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi jövedelmének
25%-át.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert – vagy a jogosult által lakott – lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó
elismert havi költség 425 forint.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik
45 m2
b) ha a háztartásban két személy lakik
55 m2
c) ha a háztartásban három személy lakik
65 m2
d) ha a háztartásban négy személy lakik
75 m2
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5 - 5 m2, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága.
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(5) A helyi lakásfenntartási támogatás havi mértéke a lakásfenntartás elismert havi
költségének 25%-a, de 2.500 forintnál kevesebb és 8.000 forintnál magasabb
nem lehet. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
9. §
(1) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(2) A jogosultat a havi rendszerességgel járó helyi lakásfenntartási támogatás a
kérelem benyújtása hónapjának els napjától illeti meg.
(3) Nem részesülhet lakásfenntartási támogatásban az, aki lakáshasznosításból
származó jövedelemmel rendelkezik.
10. §
(1) A lakásfenntartási támogatást els sorban természetbeni ellátás formájában, a
jogosultságot megállapító határozat el írása szerint, a szolgáltató részére kell
folyósítani.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 1. sz.
függeléke szerinti formanyomtatványon, az abban felt ntetett iratok egyidej
csatolásával lehet benyújtani.
III. fejezet
Ápolási díj
11. §
(1) Az Szt. 41. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságokon felül, az Szt. 41 - 43. §aiban foglaltak figyelembevételével, ápolási díj állapítható meg annak a
hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzi, és
a) akinek a családjában az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén
annak 150%-át feltéve, hogy
b) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével megegyez , vagy azt meghaladó összeg
rendszeres pénzellátásban részesül, vagy keres tevékenységet folytat és
munkaideje – az otthon történ munkavégzés kivételével – a napi 4 órát nem
haladja meg.
(2) Amennyiben a (6) bekezdés szerint lefolytatott környezettanulmányon
tapasztaltak indokolják, az ápolási díj megállapítás iránti kérelemhez csatolt
háziorvosi igazolás és szakvélemény felülvizsgálatát kell kérni.
(3) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a.
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(4) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesül jogosult
esetén a (3) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más
rendszeres pénzellátás havi összegének, a legalább 1000 forintra kerekített
különbözete.
(5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni.
(6) Az ápolási díj megállapítása el tt és a felülvizsgálata során minden esetben
környezettanulmányt kell lefolytatni.
(7) Az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végz személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal.
(8) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének min sül, ha az ápolást végz
személy
a) több egymást követ napon nem gondoskodott az ápolt személy alapvet
gondozási, ápolási igényének kielégítésér l,
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelel
higiénés körülményeinek
biztosításáról,
c) az esetleges vészhelyzet kialakulásának megel zésér l.
(9) A „Segít Kéz” Szociális Intézményfenntartó Társulás a házi segítségnyújtás
keretében, évente egyszer – a PMH által elkészített éves ütemterv szerint, illetve
a PMH felkérésére soron kívül - ellen rzést tart az ápolt személynél, és az ott
tapasztaltak alapján – 8 napon belül, vagy ha az ellátott érdekében szükséges,
haladéktalanul – nyilatkozik a (8) bekezdésben foglaltakról.
(10) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet e rendelet 2. sz. függeléke szerinti
formanyomtatványon, az abban felt ntetett iratok egyidej csatolásával lehet
benyújtani.
IV. fejezet
Átmeneti segély
12. §
(1) A létfenntartást veszélyeztet , rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
id szakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd személyek, családok
részére átmeneti segély nyújtható.
(2) Átmeneti segélyre jogosult, akinek
a) ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni,
b) családjában az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül él esetén annak
200%-át, és
c) alkalmanként jelentkez többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
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(3) Különös méltánylást érdeml esetben (pl. id s kor, kiemelt évfordulók és
ünnepek) évente legfeljebb egyszer, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül adható
átmeneti segély.
(4) Alkalmanként jelentkez többletkiadásként vehet figyelembe, különösen:
a) betegség,
b) kórházi kezelés kapcsán jelentkez költségek,
c) gyógyszerköltség,
d) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi
szolgáltatás díja,
e) elemi kár elhárításával kapcsolatos költségek,
f) közüzemi díj tartozás kifizetése.
g) háztartási tüzel anyag megvásárlása.
(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól akkor lehet eltekinteni, ha a (4)
bekezdés szerinti többletkiadás a család egy f re jutó havi jövedelmét, egyedül
él esetén a havi jövedelmének 50%-át meghaladja.
(6) A Polgármester haladéktalanul kifizetend átmeneti segélyt állapíthat meg, ha a
(4) bekezdésben meghatározott többletkiadások kifizetési határideje nem t r
halasztást.
13. §
(1) Az átmeneti segély összege 1.000 forinttól a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegéig terjedhet.
(2) Egy naptári éven belül egy család legfeljebb négy alkalommal részesíthet
átmeneti segélyben.
(3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Egy
határozattal többszöri segélyezés is megállapítható, a határozatban fel kell
sorolni az egyes folyósítások összegét és id pontját.
(4) Az átmeneti segélyt kérelmez életkörülményeit hat hónapnál nem régebbi
környezettanulmány alapján kell vizsgálni. Amennyiben a kérelem indoka a 12. §
(4) bekezdés e) pontja, a környezettanulmányt soron kívül le kell folytatni.
14. §
(1) Az átmeneti segély
megállapítható.

pénzbeli

és

természetbeni

ellátás

formájában

is

(2) Akkor lehet az átmeneti segélyt természetbeni ellátás formájában megállapítani,
ha a kérelem a 12. § (4) bekezdésben meghatározott költségek kifizetésére
irányul.
(3) A természetbeni ellátás formájáról, folyósításának módjáról a megállapító
határozatban kell rendelkezni.
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(4) Az átmeneti segély iránti kérelmet e rendelet 3. sz. függeléke szerinti
formanyomtatványon, az abban felt ntetett iratok egyidej csatolásával lehet
benyújtani.
Krízis segély
15. §
(1) Krízis segélyben lehet részesíteni azt a személyt, aki önmaga, vagy családja
létfenntartásáról azért nem tud gondoskodni, mert a létfenntartást veszélyeztet
rendkívüli élethelyzetbe (krízishelyzetbe) került.
(2) Krízishelyzetbe került az a személy,
a) aki egy éven belül legalább két alkalommal kórházi fekv beteg ellátásban
részesült, vagy
b) aki b ncselekmény áldozatává vált, vagy
c) akinek az általa lakott lakását elemi kár sújtotta.
(3) A krízishelyzetet
a) kórházi zárójelentéssel,
b) a rend rhatóság által kiállított közokirattal,
c) az elemi kár tényét megállapító szakért i (t zoltóság, biztosító, stb.)
véleménnyel kell igazolni.
(4) A krízis segély összege, legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
300%-a, amelyet haladéktalanul, készpénzfizetéssel kell folyósítani.

Születési támogatás
16. §.
(1) Születési támogatás nyújtható a gyermeket nevel szül k részére, az újszülött
fogadásával jelentkez anyagi terhek csökkentésére.
(2) Ha a családban az egy f re jutó jövedelem a születés id pontjában nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 200%-át, 20.000 forint/újszülött,
b) 400%-át, 10.000 forint/újszülött összeg támogatás nyújtható.
(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követ 60 napon
belül lehet el terjeszteni. A kérelmet e rendelet 4. sz. függeléke szerinti
formanyomtatványon, a születési anyakönyvi kivonat és a jövedelemigazolások
csatolásával kell benyújtani.
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V. fejezet
Temetési segély
17. §
(1) Temetési segély nyújtható az elhunyt eltemettetésér l gondoskodó személynek,
ha a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, és az eltemettet háztartásában él családtagjainak egy f re jutó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át.
(2) A temetési segélyt els sorban pénzbeli ellátás formájában kell nyújtani.
(3) A temetési segély összege 20.000 forint.
(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezését l számított 60
napon belül lehet el terjeszteni.
(5) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 5. sz. függeléke szerinti
formanyomtatványon, a halotti anyakönyvi kivonat, a temetési számlák, és az
eltemettet családjának jövedelemigazolásai csatolásával kell benyújtani.

VI. fejezet
Közgyógyellátás
18. §
(1) Az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján a jegyz 1 év id tartamra annak a
szociálisan rászorult személynek állapíthat meg jogosultságot, akinek:
c) családjában az egy f re jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) egyedül él esetén 250%-át,
c) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes Területi
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: TEP) által elismert (a
továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás) költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja.
(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet e rendelet 6. sz. függeléke szerinti
formanyomtatványon, az abban felt ntetett iratok egyidej csatolásával lehet
benyújtani.

-8 -

VII. fejezet
Rendszeres szociális segély
19. §
(1) A megel z
együttm ködésre, valamint a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként el írt együttm ködésre kijelölt szerv a „Segít Kéz”
Szociális Intézményfenntartó Társulás családsegít szolgálata.
(2) A családsegít szolgálat által biztosított beilleszkedést segít programok – a
rendszeres szociális segélyben részesül személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodó – típusai az alábbiak:
d) kapcsolattartás,
d) egyéni képességeket fejleszt vagy életmódot formáló csoportos foglalkozás,
d) egyéni életvezetési tanácsadás,
d) munkavégzésre történ felkészít program,
d) felajánlott munkalehet ség elfogadása,
d) munkaügyi kirendeltséggel való együttm ködés.
20. §
(1) A családsegít szolgálat
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatakor megküldi a
jegyz nek a beilleszkedési program végrehajtásáról készített írásos
értékelést,
b) a tudomására jutástól számított 5 napon belül tájékoztatja a jegyz t, ha a nem
foglalkoztatott személy nem tett eleget az együttm ködési kötelezettségének.
(2) Az együttm ködési kötelezettség megszegésének esetei:
a) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozatban el írt, a
családsegít szolgálatnál történ
aa) megjelenési kötelezettség igazolatlan elmulasztása,
ab) nyilvántartásba vétel megtagadása.
b) Az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést el segít program
ba) kidolgozására vonatkozó közrem ködési kötelezettség nem teljesítése,
bb) végrehajtására irányuló megállapodás aláírásának megtagadása,
bc) végrehajtásában való közrem ködési kötelezettség nem teljesítése,
bd) szükséges módosításában történ közrem ködési kötelezettség nem
teljesítése,
c) a felajánlott munkalehet ség el nem fogadása, illetve a munkavégzési
kötelezettség nem teljesítése,
d) a munkaügyi központtal való együttm ködési kötelezettség nem teljesítése.
(3) Az együttm ködési kötelezettség súlyos megszegésének esetei, a (2) bekezdés
a), c) és d) pontjaiban meghatározottak.
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(4) Az együttm ködési kötelezettség megszegése estén a segély összegét 6
hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani, két éven belül történ ismételt
megszegése, valamint a (3) bekezdés szerinti súlyos megszegése esetén pedig,
meg kell szüntetni.
21. §
A 19. § (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segít programban, és a 20. § (2)
bekezdés aa) pontjában meghatározott megjelenési kötelezettség elmulasztásának
igazolására:
a) orvosi igazolás,
b) közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rend rség által kiadott igazolás
fogadható el.
22. §
(1) A megállapított rendszeres szociális segély összegének, gyermekenként 15%-a,
de összesen legfeljebb 50%-a, természetbeni ellátás formájában nyújtható, a
családban él , védelembe vett gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
érdekében.
(2) A gyermek anyagi veszélyeztetettségének megfelel en, a természetbeni ellátás
formái különösen:
a) közüzemi díjak,
b) tankönyv, valamint a
c) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
Záró rendelkezések
23. §
(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszítik Etyek Község
Képvisel -testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról 6/2007. (VI.
25.) rendelet 1-18. §-ai.
Etyek, 2007. június 27.
Nádpor Ármin
polgármester

Krauszné Heitler Márta
jegyz

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Etyek, 2007. június 27.
Krauszné Heitler Márta
jegyz
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