Bér Község Képviselő-testületének
2/2004 (II.17)számú
rendelete
a szociális igazgatásról,a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.törvényből és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokból eredő egyes feladatok helyi szabályozásáról.
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény / a továbbiakban: Sztv/, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.törvény helyi alkalmazása során az alapvető szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében - a község teherbíró képességének
figyelembevételével - meghatározza a rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeli szociális támogatásokra való jogosultság feltételeit,valamint
érvényesítésének helyi garanciáit.
2.§.
/1/.E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az
egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat.
/2/ Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többszörösen
módosított 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit,a szociális ellátásról,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1.§ában meghatározott törvényekben foglalt eltérésekkel és e rendeletben
szereplő kiegészítésekkel kell alkalmazni.
A rendelet alkalmazási köre
3.§.
A rendeletet alkalmazni kell a Béri Önkormányzat közigazgatási területén élő
A) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

B) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,
C) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
D) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,/ Tv.3 § (1).
b)-d) pontig/
E) a Tv. 6 §-ában meghatározott hajléktalan személyekre,
F) a TV 7 §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, megyarországi tartózkodásáról
a bevándorlásról szóló 1993. évi LXXXVI. Törvény rendelkezései szerint
jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira /Tv 3 § (2) bek./
G) a TV 32/B §-ának (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a
41 §-ának (14) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében az
Európai Gazdasági Térség állampolgárára és – a Tv.-ben meghatározott
feltételek mellett – a harmadik államból származó hozzátartozójára /TV.3.§
/3/ bekezdés/

A kérelmek előterjesztése és a döntés előkészítése
3.§.
/1/ A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál szóban,vagy írásban kell
előterjeszteni.
/2/A szóban előterjesztett kérelemről erre a célra rendszeresített és a
jegyzőkönyv tartalmi követelményeinek is megfelelő adatfelvételi
lapot kell kitölteni.
/3/A kérelemhez mellékelni kell:
-A kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyaival kapcsolatos igazolásokat.
- ahol az elbíráláshoz az egészségügyi állapot ismerete szükséges,
orvosi igazolást,
- egyes ellátási formáknál az ott megjelölt bizonyítékokat,
- szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.
/4/Nem adható szociális ellátás - az Sztv-ben kötelezően előírtakat kivéve - annak
a személynek,aki körülményeivel kapcsolatban
valótlan tényt közöl.

Hatáskörök rendezése
4.§.
A Képviselő-testülete a szociális törvény,valamint az önkormányzat
hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításával kapcsolatos hatáskörök közül a polgármesterre ruházza át az alábbiakat:
- rendszeres szociális segély megállapítása,
- ápolási díj megállapítása,
- köztemetés elrendelése,
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- szociális otthoni beutalások.
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
ELLÁTÁSI FORMÁK
5.§.
Időskorúak járadéka

/1/Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító,jövedelemmel nem
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a
62. életévét ,illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt
akinek:
a./ havi rendszeres jövedelme nincs,valamint
b./saját és vele együttlakó házastársa,élettársa jövedelme
alapján számított egy főre eső havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori nyugdíj minimum 80 %-át.
egyedülálló esetén 95 %-a
/2/Az időskorúak járadékának havi összege:
a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj
minimum 80 %-a,egyedül álló esetén 95 %-a.
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek
és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.
/3/Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri

el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell
megállapítani.
/4/ Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül jövedelemnek annak a nem
rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységnek a havi ellenértéke, amely az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át nem éri el.
/5/ Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a települési
önkormányzat két évenként legalább egyszer felülvizsgálja.
/6/ A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetén
az erről rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a fővárosi
főjegyző részére.
/7/Nem állapítható meg az időskorúak járadéka,illetve a folyósítást meg
kell szüntetni, ha a személy
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetve szabadságvesztés büntetését
tölti;
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik.
6.§.
Rendszeres szociális segély
/ 1/ Rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak a
személynek, aki
a./ a 18. évét betöltötte és aktív korú, továbbá munkaképességét legalább 67 %ban elvesztette,vagy személyi járadékában részesül,illetvefogyatékossági
támogatásban részesül
b./ aktív korú nem foglalkoztatott,feltéve,hogy megélhetése más
módon nem biztosított.
/2/ a./Az /1/.bek. a/. pontja alapján akkor nem biztosított a megélhetése,ha
a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.
b./Az /1/.bek.b./pontjában megjelölt személynek,akkor nem biztosított a
megélhetése,ha a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 70 %-át,valamint a családjában az egy
főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,

és vagyona sem neki,sem a családjának nincs,feltéve,hogy együttműködési kötelezettséget vállal az önkormányzattal,valamint a Nógrád Megyei
Munkaügyi Központ pásztói Kirendeltségével.
/3/A /2/ bekezdésében előírt együttműködési kötelezettség azt jelenti,hogy az aktív
korú nem foglalkoztatott személy a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja,hogy:
a./ Az önkormányzatnál nyilvántartásba véteti magát és a segélyre való
jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, továbbá
b./ Az önkormányzat,illetve a munkaügyi központ kirendeltsége által
felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget elfogadja.
/4/Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személy kérelmező részére
legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztást biztosít,amennyiben lehetőség van
további foglalkoztatásra,akkor annak feltételeit az önkormányzat biztosítja.A
foglalkoztatás munkaviszony keretében történik.
/5/A jogosultnak a kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése
közötti időszakra is jár a segély,azzal a rendelkezéssel,hogy a segély folyósítása a
foglalkoztatás megkezdésétől a foglalkoztatás befejezéséig szünetel.
/6/ A rendszeres szociális segély havi összege:
-A jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a,aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a
nyugdíjminimum 70 %-a.
/7/A helyi önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente
felülvizsgálja.
6.§.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
/1/ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon családok
ban nevelt kiskorú vagy jövedelemmel nem bíró nagykorú fiatal személy után,amely családokban a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1999. évi CXX.törvénnyel módosított 1997. évi
XXXI. törvény 19. §-ában meghatározott feltételek fennállnak.
/2/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt benyújtott
kérelemben,valamint a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

Amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyemeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, úgy meg kell vizsgálni a közös háztartásban élő, - a törvény 19.§.
/4/.bekezdésében meghatározott - közeli hozzátartozók vagyoni helyzetét is.
/3/ El kell utasítani a rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet,ha a /2/.bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy különkülön a hivatkozott törvény 19 §. /7/.bekezdésében meghatározott
értékű vagyonnal rendelkeznek.
/4/A támogatás összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-a.
7.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
/1/.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhet az a gyermeket
nevelő család, ahol a időszakosan létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet állt elő,illetve időszakosan létfenntartási gondok jelentkeznek.
Ilyennek minősül:
- a családban hosszantartó kórházi kezelés,
-gyermekek napköziotthoni költségeinek csökkentése,
- tankönyv beszerzés,
- egyéb,előre nem látható ok,amely a család számára átmenetileg olyan
problémát idéz elő,amit külső segítség nélkül megoldani képtelen.
/2/ A támogatás összege nem haladhatja meg
a./ az eseti támogatásnál az öregségi nyugdíj minimum összegét.
b./időszakos támogatás havi összege az öregségi nyugdíj minimum
70 %-át,
c./éves viszonylatban az öregségi nyugdíj minimum kétszeresét.
/3/ Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok évente
maximum 4 alkalommal részesülhetnek rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban,éves viszonylatban az összeg nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíjminimum 1,5 szeresét.

/4/. El kell utasítani a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok
esetében,ha annak megállapítását már az adott évben 5. alkalommal
kérik.
/5/Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természeti ellátásként is megállapítható.
8.§.
Átmeneti segély
/1/ Átmeneti segélyben az a személy részesíthető,aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,illetve időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd.
/2/Az /1/ bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából különösen
létfenntartást veszélyeztető helyzetek a következők.:
a./ krónikus,hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés,
b./ nagyobb összegű váratlan,vagy tervezhető önhibán kívüli
kiadások,
c./ munkanélküliek esetén a járadék,illetve az aktív korúak, rendszeres
szociális segélyek folyósításáig terjedő időszak,
d./ elemi károk ,illetve baleset bekövetkezése esetén,
e./ gyógyászati segédeszköz beszerzésére
f./ egyéb szabályozhatatlan, különös méltánylást érdemlő esetek.
/3/ A 7 § /2/ bekezdésében foglaltak fennállása esetén - kivéve az
a./ és d./ pontokban foglaltak - a támogatás akkor ítélhető meg,ha a
kérelmező,illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembevéve
a családban az egyfőre jutó havi - a Sztv.4.§ /1/.bek.a./ pontjában
meghatározott jövedelmet nem haladja meg.:
a./ családok esetén a mindenkori öregségi nyugdíj minimumot,
b./ egyedül álló esetén a mindenkori nyugdíj minimum 150 %-át,
/4/ Átmeneti segély egy családnak,illetve egyedül álló kérelmezőnek
évente 2 alkalommal adható, közös háztartásban élők esetén csak egy személy
részesülhet. Az átmeneti segély legmagasabb összege a mindenkori rendszeres
szociális segély havi összegénél magasabb nem lehet.

/5/ Kivételes méltánylást érdemlő esetben ( pl. elemi kár,baleset stb) az
önkormányzat megállapíthat a (3) és (4) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű átmeneti segélyt.
/5/ Kamatmentes kölcsön is nyújtható azon személyek részére, - évente egy
egy alkalommal- az átmeneti segély keret terhére a nyugdíj- minimum háromszoros összegéig terjedően.
a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
meg a nyugdíjminimum 150 %-át és aki nem kaphat átmeneti segélyt .
9.§.
Ápolási díj
/1/ Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását
ellátó hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
/2/ Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek jövedelme nincs és
a családban állandó és tartós felügyeletre gondozásra szoruló 2 év
feletti súlyosan fogyatékos, vagy 18 évét be nem töltött tartós beteg
személy gondozását, ápolását végzi.
/3/Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is,aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személynek gondozását végzi,ha a /2/.
bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak.
/4/ Az ápolási díj megállapításához a kérelmezőnek a háziorvos szakvéleményét is csatolnia kell.
/5/ Az ápolási díj összege:
a./ 18. életévét be nem töltött ápolt esetén a mindenkori nyugdíj minimum,
b./ a 18. életévét betöltött ápolt esetében a mindenkori nyugdíj minimum 80 %-ával egyenlő.

10.§.
Beiskolázás támogatása
/1/ Beiskolázási támogatást állapít meg a polgármester annak a családnak,ahol a
gyermek nappali tagozaton iskolai tanulmányokat folytat, függetlenül a család
anyagi helyzetétől.
/2/A beiskolázási támogatás összege egységesen 3.000 Ft.
11.§.
Közgyógyellátás
/1/ Méltányossági alapon közgyógyellátásban részesülhet:
a./ Az a személy,akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem, a gyógyszertár által igazolt rendszeres gyógyszerkiadások levonása után az
öregségi
nyugdíj 130 %-át, egyedülállóknál a havi 150 %-át nem haladja meg, és
b./ gyógyszereinek havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj 20 %-át,
c./ Közös háztartásban élők közül két vagy több –egyébként jogosult személy méltányosságból csak kivételes esetben részesíthető közgyógellátásban.
/2/ A gyógyszerfogyasztás mértékét és annak szükségességét a
háziorvos igazolása alapján kiadott gyógyszertári beárazással
kell igazolni.
/3/ A méltányosság címén kiadott közgyógyellátási igazolvány
érvényességét maximum egy évre lehet megállapítani.
/4/ Ha az orvos igazolásából kitűnik, hogy a magas gyógyszerfogyasztás csak átmeneti jellegű, egy évnél rövidebb időre
áll fenn,csak az átmeneti állapot időtartamára adható ki a
közgyógyigazolvány.
12.§.
Személyes szolgáltatást nyújtó ellátások
/1/ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

szociális ellátások formái:
a./ étkeztetés
b./ házi segítség nyújtás
/2/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele
önkéntes,az ellátást igénylő,illetve törvényes képviselője kérelmére
történik.
/3/ Az ellátási formák esetében térítési díjat kell fizetni.
-Étkeztetés esetében a költségvetési rendeletben megállapított térítési
díjat
- Házi segítségnyújtás esetén óradíjat kell fizetni,mely a mindenkori
nyugdíj minimum 0,5 %-a.
12.§.
Köztemetés
/1/ Annak a vagyontalan személynek a közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodni,akinek nincs,vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója.
/2/ A köztemetés megszervezése,lebonyolítása esetén biztosítani kell,hogy
a./ A temetés színvonala ne térjen el kedvezőtlen irányban a helyben
szokásos legegyszerűbb temetkezési szolgáltatás színvonalától,az
elhunyt a végső tisztességet megkapja,
b./ a köztemetés esetén ha az elhunyt vallása ismert, az illetékes egyház
is megkereshető a közös eltemettetés biztosítása érdekében.
13.§.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a Tv. 54 §-ának (1) bekezdése
alapján kell megállapítani.
14 §
Egyéb rendelkezések
Bér Község Képviselő-testülete lakásfenntartási támogatást és temetési
segélyt nem állapít meg a településen.
15.§.

Zárórendelkezések
Ez a rendelet 2004 március 1-én lép hatályba,ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
3/2000 /IX.20/ számú rendelet a helyi szociális ellátásokról.
Bér,2004 február 9.

Koplányi János
jegyző

Maczó László
polgármester

