KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. 19 § (2) bek. 71 § (3), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. (Szt.) 10. § (1), 1.§ (2) és 26. §, 32 . § , 37/D.§ (5), 38. § (9), 43/B. § (1) és (3), 45. § (1)(3), 46. § (1), 47. § (4), 50. § (3), 62. § (2), 92. § (2), 115. § (3) bek. felhatalmazása alapján
Kömlőd Község Képviselő – testülete a következő rendeletet alkotja:

I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEÉZÉSEK
1. §.

A rendelet célja
E rendelet célja az Szt. rendelkezéseinek helyi végrehajtása, továbbá azon szociális
ellátások meghatározása, amelyeket Kömlőd község a szociálisan rászorultaknak nyújt.

II. FEJEZET
2. §.

Hatáskör átruházása
A képviselőtestület hatáskörét
/1/ A Humán Bizottságra ruházza át:
- a méltányossági alapon járó ápolási díj,
- átmeneti segély megállapítása,
- gyógyszertámogatás,
- kamatmentes kölcsön megállapítása,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- étkezés,
/2/ A polgármesterre átruházott hatáskörök
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- temetési segély,
- köztemetés,
3. §.

Eljárási rendelkezések
(1) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából a kérelmező valamennyi, az
önkormányzat által nyújtott támogatás esetén az alábbi iratokat köteles benyújtani a
Polgármesteri Hivatalhoz:
a/ írásbeli kérelem arról, hogy milyen szociális támogatást igényel
b/ nyilatkozat a közös háztartásban élőkről, eltartásra kötelezhetőségről
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III. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTHATÓ PÉNZBELI ÉS
TERMÉSZEBENI ELLÁTÁSOK
4. §.
(1) Az önkormányzat a támogatást kérelemre, vagy hivatalból állapítja meg.
(2) A hatáskör gyakorlója egyszerűsített határozatot hozhat, ha a kérelemnek helyt ad és
az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
5. §.
(1) Amennyiben a kérelmező által benyújtott igazolások, helyi ismeret nem elegendő a
rászorultság megállapításához környezettanulmány készíttethető.
(2) Az érintetten kívül az Oroszlányi Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálata is kezdeményezheti a rendeletben szabályozott segélyekre, támogatásokra
való jogosultság megállapítását.

IV. FEJEZET

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATÓ
PÉNZBENI ELLÁTÁSOK
6. §.

Helyi lakásfenntartási támogatások
(1) Kömkőd község Önkormányzat az Szt. 38. § (1) bekezdése c)pontja szerinti helyi
lakásfenntartási támogatást állapít meg önálló ellátásként.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Szt. 38.§ (10) bekezdés
szerinti költségeket kell figyelembe venni.
(3) Támogatásra jogosult az akinek az egy főre számított havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(4) A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a havi lakásfenntartás (2)
bekezdés szerinti költsége elérje a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át.
(5) A támogatás összege 2500 Ft.

-37. §.
(1) A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt
megállapítható.
(2) Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha a kérelem erre irányul.
(3) A természetbeni ellátás formái: közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalása,
megfizetése.
(4) Ha a támogatás lakbér, közüzemi díj, vagy a pénzintézeti kölcsön megfizetésének
terheit csökkenti, azt – a sorrendiség meghatározásánál a kérelmező kérését is
figyelembe véve – közvetlenül a jogosult szervhez kell átutalni.
8. §.

Rendszeres szociális segély
(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként köteles az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálattal
együttműködni.
(2) A beilleszkedést segítő program típusai:
a. egyéni képességeket fejlesztő program,
b. életmódot formáló foglalkozás,
c. munkavégzésre történő felkésztő program.
(3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a Szociális Szolgálatnál
megjelenni.
(4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
a. Ha a munkavégzési, illetve szociális helyzethez, mentális állapothoz igazodó,
beilleszkedést segítő programban való részvételi kötelezettségének nem tesz
eleget és az önhibáján kívül okot a mulasztást követő 5 munkanapon belül
hitelt érdemlően nem igazolja.
b. Az együttműködési programot biztosító intézmény vezetője az együttműködést
elmulasztót – határidő kitűzésével – felhívja kötelezettsége teljesítésére.
Ismételt elmulasztás esetén azonnal értesíti az önkormányzatot a
kötelezettségszegésről. Az önkormányzat intézkedik a támogatás
megszüntetéséről a kötelezettségszegést követő hó 1 napjától.
9. §.

Ápolási díj
(1) Kömlőd község Önkormányzata a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végző hozzátartozónak ápolási díjat állapít meg, ha a
családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100 %-át nem haladja meg.
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10. §.

Átmeneti segély
(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére átmeneti segély
állapítható meg.
(2) Kérelemre, vagy hivatalból átmeneti segélyben részesíthető az akinek családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át.
(3) Az átmeneti segély összege alkalmanként legfeljebb 5.000 Ft, több alkalommal való
segélyezés esetén a tárgyévben folyósított átmeneti segély összege legfeljebb 20.000
Ft lehet.
11. §.

Temetési segély
(1) Temetési segélyre jogosult az eltemettető, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300 %-a.
(2) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb
temetési költséget a szolgáltató a polgármesteri hivatal kérésére évente igazolja.
(3) A temetési segély (2) bekezdésben jelzett összeg minimum 20 %-a.

12. §.

Közgyógyellátás méltányosságból
Közgyógyellátás állapítható meg az alábbiak szerint:
(1) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összeégnek 150 %-a, vagy
(2) egyedül élő esetében jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
legfeljebb 200 %-a,
(3) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke rendszeresen eléri az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át,
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V.FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtható ellátások
13. §.
(1) Kömlőd község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális,
valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:
a) szociális alapszolgáltatások:
- étkezés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- szociális információs szolgáltatás

14. §.

Szociális információs szolgálat
(1) Kömlőd község Önkormányzata az Szt. 61. §-a szerinti szolgáltatást az Oroszlány és
Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

15. §.

Étkeztetés
(1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetést
(ebéd) biztosít az arra rászorultnak,
(2) Az étkezés történhet:
- házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással,
- jogosult általi elvitellel.
(3) A szociális étkeztetést az önkormányzat az általa fenntartott főzőkonyha útján
biztosítja.
(4) Szociális étkezésben részesíthető az akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén
annak 150 %-át nem haladja meg.
(5) A kérelmet a főzőkonyha vezetőjéhez kell benyújtani.
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16. §.
(1) Szociálisan rászorulónak az alábbiak szerint kell megállapítani a térítési díjat:
Családban élő esetén:
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegét nem haladja meg a térítésmentes,
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 110 %-át nem haladja meg, a térítési díj 20 %
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 120 %-át nem haladja meg, a térítési díj 30 %
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 130 %-át nem haladja meg, a térítési díj 50 %
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 140 %-át nem haladja meg, a térítési díj 80 %.
Egyedül élő esetén:
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének másfélszeresét nem haladja meg, a térítésmentes
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 160 %-át nem haladja meg, a térítési díj 20 %
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 170 %-át nem haladja meg, a térítési díj 30 %
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 180 %-át nem haladja meg, a térítési díj 50 %
- akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
összegének 190 %-át nem haladja meg, a térítési díj 80 %.

nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb

nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb
nyugdíj legkisebb

(2) Teljes összegű személyi térítési díjat kell fizetni annak a személynek, akinek az egy
főre jutó jövedelme családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át
meghaladja.

17. §.

Házi segítségnyújtás
(1) E rendelet 2006. szeptember 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 8/2001. (VII.04.) sz. önkormányzati
rendelet, a 7/2003. (IX.30.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
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szóló 8/2001. (VII.04.) sz. rendelet módosításáról és az 5/2004. (II.23.) sz. rendelet a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 8/2001. (VII. 04.) sz. rendelet
módosításáról.
Kihirdetés napja:……………………………..

Kömlőd, 2006. augusztus 30.

Madari Ferenc
Polgármester

Schvarczné Stieber Rita
jegyző

