Etyek Község Önkormányzat Képvisel -testületének
6/2007. (IV. 25.) sz. rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról
Etyek Község Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. §. (3)
bekezdésében, valamint a 92. §-ában (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás
alapján, az egyes szociális ellátások szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Eljárási szabályok
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Etyek Község közigazgatási területén él
- magyar állampolgárokra,
- bevándorlási engedéllyel rendelkez kre
- a letelepedési engedéllyel rendelkez személyekre,
- magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
b) Az a) pontban foglaltakon kívül - tekintet nélkül a hatáskörre, és illetékességre
- az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást kell
biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak 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) A személyes gondoskodás iránti kérelmet a „Segít
Intézményfenntartó Társulás Vezet jénél lehet el terjeszteni.

Kéz”

Szociális

(4) A személyes gondoskodás iránti kérelmet e rendelet 1. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon, az abban felt ntetett iratok egyidej csatolásával lehet
benyújtani.
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) Ha a szociális támogatás id tartama alatt anyagi-, szociális és
lakáskörülményeiben változás következik be, illetve a közös háztartásban él k
jövedelme változik, azt a támogatásban részesül köteles 15 napon belül
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. Amennyiben szerz dést kötött, a fizetend személyi térítési
díj az intézményi térítési díjjal azonos összeg .
4. §
(1) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhet jövedelmeknél a
megel z három hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetében a megel z hat
hónap átlagát kell figyelembe venni.
(2) 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.
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.
6. §
E rendeletben szabályozott ellátások közül:
a) A lakásfenntartási (normatív), a helyi lakásfenntartási támogatás, az ápolási
díj – tekintettel a Szt. 43/B §-ra -, 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.
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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
önkormányzat képvisel -testülete lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az Szt. 38. § (2) (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti
jogosultaknak
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 100%-át, egyedül él esetén 150%-át, feltéve, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi jövedelmének
25%-át.
(2) A lakásfenntartási támogatás szempontjából elismert kiadások:
a) lakbér
b) albérleti díj
c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törleszt részlete
d) távh szolgáltatási díja
e) közös költség
f) csatorna-használati díj
g) villanyáram díj
h) vízdíj
i) gázdíj
j) tüzel anyag költségei
A helyi lakásfenntartási költségek számításánál a kérelem benyújtását megel z
három hónap számlájával igazolt költségeit kell figyelembe venni.
(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
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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.
(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
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 2. sz.
melléklete 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.
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(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.
(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 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.
(8) A
házi
segítségnyújtás
feladatait
ellátó
„Segít
Kéz”
Szociális
Intézményfenntartó Társulás 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 (7) bekezdésben
meghatározottak
teljesítésér l.
(9) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet e rendelet 3. sz. melléklete 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, figyelemmel az Szt. 7. § (1) bekezdésében
foglaltakra is.
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(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 összegét, egyedül él esetén annak 150 %-át,
és
c) alkalmanként jelentkez többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
d) Különös méltánylást érdeml esetben (pl. id s kor, kiemelt évfordulók és
ünnepek) évente legfeljebb egyszer jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül
adható átmeneti segély.
(3) Alkalmanként jelentkez többletkiadásként vehet figyelembe, különösen:
a) betegség,
b) kórházi kezelés költsége,
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.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól akkor lehet eltekinteni, ha a (3)
bekezdés szerinti többletkiadás a család egy f re jutó havi jövedelmét, egyedül
él esetén a havi jövedelmének 50 %-át meghaladja.
(5) A Polgármester haladéktalanul kifizetend átmeneti segélyt állapíthat meg, ha a
(3) bekezdésben meghatározott többletkiadások kifizetési határideje nem t r
halasztást.
13. §
(1) Az átmeneti segély összege 1. 000.-Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegéig terjedhet.
(2) Egy naptári éven belül
a) egy család legfeljebb négy alkalommal részesíthet átmeneti segélyben,
b) egy határozattal többszöri segélyezés is megállapítható. A határozatban fel
kell sorolni az egyes folyósítások összegét és id pontját.
c) az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
(3) Az átmeneti segélyt kérelmez életkörülményeit hat hónapnál nem régebbi
környezettanulmány alapján kell vizsgálni. Amennyiben a kérelem indoka a 12. §
(3) bekezdés e) pontja, a környezettanulmányt soron kívül le kell folytatni.
14. §
(1) Az átmeneti segély
megállapítható.

pénzbeli

és
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természetbeni

ellátás

formájában

is

(2) Akkor lehet az átmeneti segélyt természetbeni ellátás formájában megállapítani,
ha a kérelem a 12. § (3) bekezdés d) – g) pontjaiban meghatározott költségek
kifizetésére irányul.
(3) A természetbeni ellátás formájáról, folyósításának módjáról a megállapító
határozatban kell rendelkezni.
(4) Az átmeneti segély iránti kérelmet e rendelet 4. Sz. melléklete 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,
b) aki b ncselekmény áldozatává vált,
c) akinek az általa lakott lakását elemi kár sújtotta.
(3) a) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a
kórházi kezelés id tartamáról szóló igazolást.
b) A b ncselekmény tényét a rend rhatóság által kiállított közokirattal kell
igazolni.
c) Az elemi kár tényét szakért i (t zoltóság, biztosító, stb.) véleménnyel kell
igazolni.
(4) A krízis segély ugyanazon személy részére esetenként legfeljebb a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum háromszorosa lehet, amelyet a házipénztárból azonnal
ki lehet fizetni.
Születési támogatás
16. §.
(1) Születési támogatás nyújtható a gyermeket nevel szül k részére. 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,-Ft/gyermek;
b) 400%-át akkor 10.000,- Ft/gyermek támogatás nyújtható.
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(2) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követ 60 napon
belül lehet el terjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a születési anyakönyvi
kivonatot és a jövedelemigazolásokat.
(3) A születési támogatás iránti kérelmet e rendelet 5. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon az abban felt ntetett iratok egyidej csatolásával lehet
benyújtani.
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 a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének
10%-a, melyet évente felül kell vizsgálni, el ször 2008. április hónapban.
(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezését l számított 30
napon belül lehet el terjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi
kivonatot,
temetési
számlákat
és
az
eltemettet
családjának
jövedelemigazolásait.
(5) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 6. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon az abban felt ntetett iratok egyidej csatolásával lehet
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:
a) családjában az egy f re jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül él esetén 200%-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 25 %-át meghaladja.
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(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet e rendelet 7. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon, az abban felt ntetett iratok egyidej csatolásával lehet
benyújtani.
VII. fejezet
Szociális szolgáltatások
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
19. §
(1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátás
formái:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelz rendszeres házi segítségnyújtás,
- id sek részére nappali ellátás.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat az önkormányzat Alcsútdoboz,
Csabdi, Mány, Vál, és Vértesacsa települések önkormányzataival megkötött
intézményfenntartó társulás keretében oldja meg.
(3) a) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igényl vagy törvényes képvisel je kérelmére (e rendelet 1. számú
melléklete) történik.
b) A kérelemhez csatolni kell
a családsegítés igénylése kivételével a térítési díj megállapításához
szükséges jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó igazolást,
gondokság alá helyezettek esetében a joger s gondnokkirendel határozat
másolatát,
háziorvosi (szakorvosi) szakvéleményt – a családsegítés kivételével – az
egészségügyi állapotra vonatkozóan, e rendelet 9. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon lehet benyújtani.
soron kívüli ellátás esetén a közeli hozzátartozó(k) nyilatkozatát arról, hogy
a kérelmez ellátására, gondozására nem képes(ek).
(4) A szociális alapellátásokat igényl k írásbeli kérelmüket az intézményvezet nél
nyújtják be, aki dönt az intézmény szakmai programjában meghatározottak
szerint az ellátásról.
(5) a) A családsegítés írásbeli kérelem benyújtása nélkül az intézményvezet nél
történ jelentkezéssel történik.
b) Az intézményvezet az intézmény szakmai programjában szabályozottak
szerint hozza meg a döntését.
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20. §
(1) A nappali ellátására jogosultak a hajléktalan személyek, és els sorban a saját
otthonukban él tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy id s
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek.
(2) Az ellátásoknál el nyt élvez az, az id s korú személy, aki egyedül él, illetve aki a
családi gondoskodást napközben nélkülözi.
(3) Nem veheti igénybe a szolgáltatást az a személy, aki
- fert z beteg vagy kórokozó hordozó,
- közveszélyes, vagy közveszélyes elmebeteg,
- a közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan.
(4) Az ellátás határozott vagy határozatlan id tartamra vehet igénybe.
(5) Az ellátás keretében az intézmény munkanapokon egy alkalommal meleg
étkezést biztosít. A f z konyha zárva tartása idején az étkeztetés intézményi
díjának megfelel összegben hideg élelmet biztosít a térítési díj fizetésére nem
kötelezettnek.
21. §
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját a
fenntartó évente állapítja meg, minden év április 30-áig.
(2) Az intézményi térítési díjak összegét és a kedvezményeket e rendelet 8. számú
melléklete tartalmazza.
22. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak egyszeri meleg
étkezésér l kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak min sül az, akinek a
háztartásában együtt él családtagok egy f re jutó jövedelme a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedül él esetén 350%-át
nem haladja meg.
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(3) Ingyenes étkeztetésben kell részesíteni azt az ellátást igényl t, aki jövedelemmel
nem rendelkezik, illetve a 8. sz. melléklet szerint az egy f re es jövedelme
családban él esetén nem éri el a nyugdíjminimumot, egyedül él esetén pedig
az öregségi nyugdíjminimum 80%-át. További kitétel, hogy a jövedelemmel nem
rendelkez személynek tartását, gondozását, szerz désben vállaló kötelezettje
nincs.
VIII. fejezet
23. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszíti Etyek Község
Képvisel -testületének 13/2006. (VI. 1.) rendelete az egyes szociális ellátások
szabályozásáról, és a „Gyermekvédelem helyi rendszerér l” szóló 14/2006.
(VI.1.) sz. rendeletének 19. §-a.

Etyek, 2007. április 25.

Nádpor Ármin sk.
polgármester

Krauszné Heitler Márta sk.
jegyz

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Etyek, 2007. április 25.

Krauszné Heitler Márta sk.
jegyz
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