Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4./2008. (III.03.) számú rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. A rendelet célja, hatálya
1. §
E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza
- a helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások
- a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat,
- a szociális ellátásokra való jogosultság
2. §
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság
a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokat,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket
(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a rá
szorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti
(3) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32/B. § (1) bekezdésében
meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a
jogosult körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

II. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes
vagy adóköteles
ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített köz
teherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minő sülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 %-ával.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
- a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. - §-a szerinti pénzbeli
támogatás, a Gyvt. 30/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- az anyagsági támogatás,
- a tizenharmadik havi nyugdíj,
- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével:a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei,
- a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás,
- a fogadó szervezet által az önkénteseknek külön tv. alapján biztosított juttatás.
b) Vagyon: ha e rendelet másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan és jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek:
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
c) Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
d) Közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott,
illetve nevelt gyermek,
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
(fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
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e) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
f) Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek
közössége.
g) Szociális intézmény: a szociális törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos
ellátást nyújtó szervezet.
h) Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat,
továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg,
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi
nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti
nyugellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék,
a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági
járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági
termelők nyugdíj előtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti
helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos
típusú ellátás.
i) Keresőtevékenység, ha a szociális törvény másként nem rendelkezik: minden olyan
munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján
végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér
30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal
folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló
szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül
ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás.
j) Aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a
62. életévet be nem töltött személy;
k) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van.

III. Eljárási szabályok
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános
eljárási szabályokat az 5-9. §-ok határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási formák
részletezik.
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Az eljárás megindítása
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet:
- kérelemre, illetve
- hivatalból.
A kérelmet az Önkormányzat Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet az e rendeletben
meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza
a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a), c) és h) pontjában szereplő adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
(3) A jogosultság megállapításához szükséges, a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok
igazolására az ellátást igénylő személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve
igazolás nem szerezhető be.
(4) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő
igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.
(5) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörében a
jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál
csak a saját jövedelemmel rendelkező személyeket - ide nem értve az Szt. 4. § (1)
bekezdése d) pontjának db)-dc) alpontjában meghatározott, a 18. életévet betöltött vér
szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket - lehet
figyelembe venni.
(6) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és
a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének
háromszorosát.
(7) A (5) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a
közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű
befizetések, valamint a hiteltörlesztés.
(8) Ha az ellátást megállapító szerv a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 1. számú melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
- az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatal megkeresésével,
- egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyőrség vagy független szakér
tő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.
(9) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint vagyoni,
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jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást kell benyújtani, akkor
ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak:
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap,
- az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.
(10) Ha az Önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a
családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyi
latkozatban szereplő jövedelem 50 % -át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
Az ellátások megállapítása
6. §
(1) A szociális ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a
Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos
hatáskörét:
- a szociális bizottságára ruházza át.
A bizottság a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről
szintén határozatot hoz.
(3) A Képviselő-testület
a) a szociális bizottság hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt, illetve
(4) A bizottság és a polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. tv.
alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.
(5) A bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
7. §
A pénzbeli ellátások kifizetése a – 6. § szerint hozott – határozat alapján az önkormányzati hivatal a körjegyzősége . (pénzügyi csoportjának/ügyintézőjének) feladata, aki/amely további
feladatként:
a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és vissza
igénylési feladatok végrehajtásáról.
8. §
A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint
történik.
A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai
9. §
A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni:
- az e rendeletben adott ellátásnál meghatározott 1.év. időközönként, illetve
5

- szociális törvényben meghatározott esetekben
- az öregségi nyugdíj legkisebb összege változását követően valamint,
- az ellátás alapjául szolgáló jövedelemváltozás miatt.

IV. Pénzbeli ellátások
10. §
Az Önkormányzat a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg:
a) a szociális törvényből fakadó: pénzbeli ellátások
- rendszeres szociális segély
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- temetési segély;

Rendszeres szociális segély
11. §
(1) Szirák-Bér Községek körjegyzője a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos
hatásköreit az e címszó alatti feltételek figyelembevételével gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az együttműködés
feltételeiről
- Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármester Hivatala
- a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv - útján gondoskodik.
12. §
(1) A körjegyző hivatala a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről,
13. §
Az Önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében a szociális törvényben meghatározott feltételekkel foglalkoztatást szervez.
14. §
A foglalkoztatás megszervezését az Önkormányzat az 2. számú mellékletben meghatározott
szerv (önkormányzat önkormányzati társulás vagy más szerv) útján végzi.
15.§
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt
együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor
1) A segély összegét legfeljebb 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani;
2) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés alkalmazása során
az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az önkormányzat rendeletében
meghatározottakon túl az az eset minősül, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott
és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett
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foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg.

Ápolási díj
Az ápolási díj tartalma, típusa
16. §
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
17. §
Az Önkormányzat a szociális törvényben meghatározott feltételek szerint fokozott ápolást
igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását végző személy számára ápolási díjat (a továbbiakban: helyi ápolási díj) állapíthat meg.
A helyi ápolási díj
18. §
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzá
tartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) Az ápolási díj megállapítására értelemszerűen a szociális törvényben meghatározott
előírásokat kell alkalmazni.
Speciális eljárási szabályok
19. §
(1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet
4.számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemhez - figyelemmel az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra - mellékelni kell
a) a háziorvos által kiállított, a 63/2006. (III. 27) Kormány rendelet
5. számú melléklet szerinti igazolást és szakvéleményt,
b) az Szt. 42. §-a (1) bekezdésének aa)-ac) pontjában meghatározott tény fennállása esetén
az intézmény vezetője által kiállított, a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 6. számú
melléklet szerinti igazolást, továbbá
c) az Szt. 43/B. §-ában foglalt iratokat
(2) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja
ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.
20. §
(1) Az ápolást végző személy ápolási díjra való jogosultságát – a szociális törvény alapján –
meg kell szüntetni akkor, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti.
(2) Akkor nem teljesíti az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét, ha az ápolást
végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik:
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, különösen
- a megfelelő, ennek keretében – legalább napi egyszeri meleg étel – biztosításáról,
- a gyógyszerhez való hozzájutásról,
- egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
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különösen:
- a fürdetésről, mosdatásról,
- a lakás takarításáról és tisztántartásáról,
- a ruházat mosása tisztítása,
c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
(3) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást
végző rendszeres időközönként, heti egy alkalommal ellenőrzi és az ellenőrzési
tapasztalatairól évente, illetve nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az
ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a körjegyzőt /jegyzőt/.
Az ápolási díj összege
21. §
(1) Az ápolási díj havi összege:
a) a szociális törvényben meghatározott feltételek szerinti meghatározott
- ápolási díj esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a
- fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását végző személy
számára megállapított ápolási díj esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130 %-a,
b) az e rendeletben, az Önkormányzat által meghatározott feltételek szerinti ápolási díj
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az
(1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás
havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult
részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

Átmeneti segély
Az ellátás feltételei
22. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíjat,
az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíj 100 %-át nem haladja
meg.
(4) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(5) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem
vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető.
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23. §
Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal részesülhet átmeneti segélyben.
24. §
A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 6. hónapot nem haladhatja
meg.
Speciális eljárási szabályok
25. §
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és
pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelő
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által
kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni.
Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.
Összege
26. §
(1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként
5.000,- Ft-nál kevesebb, és 10.000,- Ft-nál több nem lehet.
(2) A rendszeresen adott átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál, és
magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %- ánál.
(3) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott segély összege alkalmanként 200.000,- ft.
A kölcsönt adott évben maximum 1 alkalommal lehet igénybe venni.
Az ismételt igénybevétel feltétele az előző kölcsön visszafizetése.
A kamatmentes kölcsönt maximum 12.hónap időtartamra lehet nyújtani.
A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről, a törlesztés összegéről
és a nyújtott fedezetről.
(4) A segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról történő
elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról történő
elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.
(5) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és
b) a készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot
nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja
létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre)
fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell megállapítani.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzően a következők
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lehetnek:
- a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra
alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány
- gyógyszer recept kiváltása
- vagy közmű számla kifizetése
(7) Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni ellátás – jogosult számára
történő – biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a falugondnok vagy szociális
gondozó gondoskodik.

Temetési segély
Az ellátás feltételei
27. §
(1) Az Önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén eléri vagy meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
Speciális eljárási szabályok
28. §
(1) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről –
a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított
számla eredeti példányát.
(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési
önkormányzattól kérik, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy
halotti anyakönyvi kivonata is.
(3) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról
szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.
(4) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés
költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni azt
a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni.
29. §
Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
Összege
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30. §
(1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 5 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése
a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000,- Ft.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező vagy családja létfenntartását akkor
veszélyezteti a temetési költségek viselése, ha a kérelmező és családja egy főre jutó
jövedelme a mindenkori öregségi minimum nyugdíj 100 %-át nem haladja meg.

V. Természetben nyújtott szociális ellátások
31. §
(1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók.
Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
- a rendszeres szociális segély a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és
feltételek fennállása esetén,
- a lakásfenntartási támogatás,
- az átmeneti segély,
- a temetési segély.
(2) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható,
ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.
(3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása a
következők szerint történik:
- az ellátás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtására
kezdeményezést tehet az érintett, valamint az eljárás megindul a védelembe vételről
szerzett hivatalos tudomással;
- a természetbeni juttatást
- élelmiszer (beleértve az étkezési díj kifizetést, az élelmiszer vásárlásra
felhasználható utalványokat)
- közüzemi díjak,
- a védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított
összegének 50 %-a nyújtható természetben.
32. §
(1) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
(2) A pénzbeli ellátások természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényéről és indokáról
az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell.
(3) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a testület a határozatában
dönt.
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33. §
Az Önkormányzat a következő - jellegükből fakadóan - természetben nyújtott szociális ellátások köré sorolt ellátások közül
- a közgyógyellátás esetében meghatároz egyes jogosultsági feltételeket,
- rögzíti az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos szabályokat, valamint
- rendelkezik az egyéb természetbeni ellátásokról.

Közgyógyellátás
34. §
(1) A kőzgyógyellátással kapcsolatos jogköröket a körjegyző gyakorolja.

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
35. §
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére – a szociális törvény
86. § (1) bekezdése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási
formákat nyújtja:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a családsegítést,

Étkeztetés
36. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségügyi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) jövedelmük
(2) Az étkeztetést az Önkormányzat azoknak a szociálisan rászorult személyeknek
biztosítja, akiknek
- az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át,
- egyedül élő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg.
37. §
(1) Az étkezésért a 3.számú mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.
(2) Az étkeztetést nyújtó meghatározott intézmény a szociális rászorultság
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megállapításában úgy vesz részt, hogy
- jelzi a tudomására jutott rászorultságot az önkormányzatnál, illetve
- tájékoztatja az érintett a szociális rászorultságával kapcsolatos lehetőségekről,
- részt vehet a szolgáltatás megállapításához szükséges dokumentációk érintettől
való átvételében, majd továbbítja azt az önkormányzat felé.
(3) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell
rendelkezni.

Házi segítségnyújtás
38. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé,
a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében
történő ellátást.
39. §
A házi segítségnyújtásért térítési díjat nem kell fizetni.
40.§
Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot
- saját személyi háttérrel látja el.

VII. Hatályba léptető, vegyes és záró rendelkezések
Hatályba léptető rendelkezések
41. §
Ez a rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az a ügyfélre
kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

42. §
A települési önkormányzatnak az e törvényben meghatározott egyéb ellátási formák működési
feltételeit teljes körűen ,
a) a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2008. december 31-éig,
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b) a szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb
2008. december 31-éig,
c) a tárgyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2009. december 31-éig
Vegyes rendelkezések
43. §
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a végrehajtására
kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2004.(II.17) és 6/2007.(II.9) számú rendelete.
Kelt: Bér. 2008. március 03.

--------------------polgármester

- --------------------körjegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: ..................................................................
.......................................................
körjegyző
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