Bér Község Önkormányzata
3045 Bér: Petőfi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
Email: polghiv@ber.hu

Bér Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
1/2010.(I.20.) számú rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátások
helyi szabályairól

Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen
módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) kapott felhatalmazások alapján a
következıket rendeli el:

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Bér: 2010 január 20.

-----------------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı
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I. A rendelet célja, hatálya
1.§
A rendelet célja, hogy az alapvetı szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében
a település költségvetési teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza a
rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokra való jogosultság
feltételeit, valamint érvényesítésének helyi szabályait.
2. §
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság
a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı magyar
állampolgárokat,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyeket,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyeket,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket illeti meg.
(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, az átmeneti segély, étkeztetés, szállás
biztosítása – esetén, ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

II. Pénzbeli ellátások
Az Önkormányzat a következı pénzbeli ellátásokat állapítja meg a szociális törvénybıl
fakadóan.
- rendelkezésre állási támogatás,
- szociális segély,
- átmeneti segély,
- temetési segély;
3.§

Aktív korúak ellátása
(1) A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Sztv.)
33.§ (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek esetén.
(2) Az ellátásra való jogosultság elbírálásánál a Sztv. 34.-37.§ elıírásait kell alkalmazni.
(3) Sztv. 35. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították - a 37/B. §-ban foglaltak szerinti kivétellel - az állami foglalkoztatási
szervnél kéri az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét, és teljesíti az
elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat,
illetıleg közfoglalkoztatásban vesz részt.
(4) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás,
illetıleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha a munka a
szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintő
végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör
képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel.
(5.) Sztv.36. § (1) A közmunka, közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat
feladata.
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4.§

Rendelkezésre állási támogatás
(1) Sztv.37. § (1) A 35. § (1) bekezdése szerinti személyt arra az idıtartamra,
a) amikor közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és
táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy
b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére
nem állapítottak meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg.
(2) A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege.
5.§

Rendszeres szociális segély
(1) Sztv.37/B. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való
jogosultság kezdı napján
a) egészségkárosodott személynek minısül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élı gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi
gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, rendszeres szociális
segélyre jogosult.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való
jogosultság megállapítását követıen következik be, a jogosult részére a rendszeres
szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének idıpontját követı hónap elsı napjától kell
folyósítani.
(3) Ha az (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerinti valamely feltétel megszőnik, a feltétel
megszőnését követı hónap elsı napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti együttmőködési
kötelezettséget kell elıírni. A feltétel megszőnésének hónapjára - amennyiben az aktív
korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár.
6.§

Ápolási díj
(1) Az ápolási díj megállapítására az Sztv. 40.§ - 44.§-it kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében nevesített ápolási díjat
nem vezeti be illetékességi területén.
(3) Az Sztv. 41.§ (1) bekezdése és 43/A.§ (1) bekezdése szerinti ápolási díj a jegyzı
hatásköre.
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7.§

Átmeneti segély
Az ellátás formái:
- egyszeri segély
- kamatmentes kölcsön
Az átmeneti segély pénzben vagy természetben adható.
8.§

Az ellátás feltételei:
(1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdı személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
(2) Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt
akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
100 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át
(4) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(5) Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal részesülhet átmeneti
segélyben.
9.§

Speciális eljárási szabályok
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és
családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkezı
és pályakezdı személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelı
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmezı köteles a hivatal által
kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közremőködni.
Ha a közremőködést megtagadja, kérelme elutasítható.
10.§

Az átmeneti segély összege
(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.
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(3) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott segély összege alkalmanként 50.000,- ft.
A kölcsönt adott évben maximum 1 alkalommal lehet igénybe venni.
Az ismételt igénybevétel feltétele az elızı kölcsön visszafizetése.
A kamatmentes kölcsönt maximum 6 hónap idıtartamra lehet nyújtani.
A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejérıl, a törlesztés összegérıl
és a nyújtott fedezetrıl.
(4) A segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról történı
elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról
történı elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.
(5) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmezı életmódja, életvitele arra enged következtetni és
b) a készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján
bizonyosságot nyer, hogy a kérelmezı a részére megállapított átmeneti segélyt
nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen élelmiszerre
(hanem például élvezeti cikkekre alkohol cigaretta) fordítaná, részére az átmeneti
segélyt természetben kell megállapítani.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzıen a következık
lehetnek:
- a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra
alkalmas alapvetı élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány
- gyógyszer recept kiváltása
- közmő számla kifizetése
(7) Az átmeneti segély megállapítását követıen a természetbeni ellátás – jogosult számára
történı – biztosításáról, az ellátás megszervezésérıl a falugondnok vagy szociális
gondozó gondoskodik.
11.§

Temetési segély
Az ellátás feltételei:
(1) Az Önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl
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 fıre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı 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.
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12.§
Speciális eljárási szabályok:
(1) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeirıl
a - kérelmezı vagy a vele azonos lakcímen élı 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
kérelmezı részére vissza kell adni.
(4) Ha a kérelmezı szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés
költségeinek kifizetésére elıre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni
azt a határidıt, ameddig a kérelmezı köteles a temetés igazoló számláit bemutatni.
( 5) Ha a temetési költségek viselése az eltemettetı, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és családja
jövedelemigazolását.
13.§
Összege:
(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 kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
150.000,- Ft.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmezı vagy családja létfenntartását akkor
veszélyezteti a temetési költségek viselése, ha a kérelmezı és családja egy fıre jutó
jövedelme a mindenkori öregségi minimum nyugdíj 100 %-át nem haladja meg.

IV. Természetben nyújtott szociális ellátások
14.§
(1) Egyes szociális rászorultságtól függı 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,
- az átmeneti segély,
(2) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor
nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.
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(3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történı nyújtása
a következık szerint történik:
- az ellátás természetbeni szociális ellátás formájában történı nyújtására
kezdeményezést tehet az érintett, valamint az eljárás megindul a védelembe
vételrıl szerzett hivatalos tudomással;
- a természetbeni juttatást
- élelmiszer (beleértve az étkezési díj kifizetést, az élelmiszer vásárlásra
felhasználható utalványokat)
- a védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított
összegének 50 %-a nyújtható természetben.
15. §
(1) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, illetve a
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
(3) A pénzbeli ellátások természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényérıl és
indokáról az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell.
(4) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a Képviselı-testület
határozatában dönt.

V. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
16. §
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére – a szociális törvény
86. § (1) bekezdése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó, következı alapellátási
formákat nyújtja:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a családsegítést,
- falugondnoki szolgálat

17.§

Étkeztetés
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezésérıl 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 miatt.
18. §
(1) Az étkezésért a 1.számú mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.
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(2) Az étkeztetést nyújtó meghatározott intézmény a szociális rászorultság
megállapításában úgy vesz részt, hogy
- jelzi a tudomására jutott rászorultságot az önkormányzatnál, illetve
- tájékoztatja az érintettet a szociális rászorultságával kapcsolatos
lehetıségekrıl,
- részt vehet a szolgáltatás megállapításához szükséges dokumentációk érintettıl
való átvételében, majd továbbítja azt az önkormányzat felé.
(3) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell
rendelkezni.
19.§

Házi segítségnyújtás
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
- az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közremőködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik
szükségessé, a házi segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási
szolgálat keretében történı ellátást.
20.§
A házi segítségnyújtásért a 2.sz. mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.
21.§
Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot saját személyi háttérrel látja el.
22. §

Családsegítés
A családsegítı szolgálat mőködését az Önkormányzat Vanyarc települési önkormányzat
által fenntartott Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgált társulásos formában biztosítja.
23.§

Falugondnoki szolgáltatás
A településen falugondnoki szolgálat mőködik. A mőködés részletes szabályait az Sztv. és
Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2008.(IV.16.) sz. rendelete tartalmazza.
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VI. A TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI
24.§
(1) A szociális rászorultságtól függı támogatási formák kérelemre adhatók.
A kérelem minták a 63/2006. ( III. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak.
A kormányrendeletben nem szabályozott iratmintákat a jegyzı feladata
elkészíteni.
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban (3045. Bér, Petıfi út 32.) kell
személyesen, vagy postai úton benyújtani. Amennyiben az iratok alapján a kérelem nem
bírálható el, a tényállás tisztázása miatt a jegyzı köteles környezettanulmányt készíteni.
A kérelemhez csatolni kell:
(1) a kérelmezı családja: ( a lakásban együtt, közös háztartásban élı, ott bejelentett
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezı keresıképes hozzátartozók) kereseti
kimutatását, amely a rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását
megelızı 3 havi nettó átlagjövedelmet igazolja,
vállalkozó esetén az APEH által kiállított igazolás az elmúlt év jövedelmérıl ,illetve a
kérelmezı és családtagjai nyilatkozatát az alkalmi munkavégzésbıl származó
jövedelemrıl.
- nyugdíjasnál az utolsó havi nyugdíjszelvényt,
- tartásdíjnál a jogerıs bírósági határozat másolatát,
- ösztöndíjnál az azt folyósító intézet igazolását,
- ahol az elbíráláshoz az egészségügyi állapot ismerete szükséges, az orvosi
igazolást.
(2) Amennyiben a kérelmezı az eljáráshoz szükséges iratokat, azok pótlására való felhívás
ellenére 8 naptári napon belül nem nyújtja be, és a határidı meghosszabbítását nem kéri,
a közigazgatási hatósági és szolgáltatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. 31. §. (2). bekezdése alapján, az eljárást a jegyzı végzéssel megszüntetheti.
(3) A támogatást igénylı köteles az önkormányzattal és a jegyzıvel szociális helyzetének
feltárásban együttmőködni.
(4) A pénzbeli szociális ellátások postai úton, folyószámlára utalással, illetve a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából fizethetık ki. A támogatás kifizetésének,
folyósításának módjáról és idıpontjáról a határozatban rendelkezni kell.
(5) A jogosulatlanul és rosszhiszemően felvett támogatást az igénybe vevı az érvényes
jegybanki kamattal köteles visszafizetni. A jogosulatlan igénybe vevınek támogatás a
következı év végéig nem állapítható meg.
VII. HATÁSKÖRÖK RENDEZÉSE
25.§.
A képviselı-testület hatáskörébe tartozik:
- átmeneti segély megállapítása
- kamatmentes kölcsön megállapítása
- temetési segély megállapítása
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A polgármester hatáskörébe tartozik:
- rendkívüli esetben átmeneti segély megállapítása
- rendkívüli gyógyszersegély megállapítása
- a nem foglalkoztatott személyek részére a foglalkoztatás
megszervezése,
- köztemetés megszervezése,
A jegyzı hatáskörébe tartozik:
- idıskorúak járadékának megállapítása,
- rendelkezésre állási támogatást
- rendszeres szociális segély megállapítása,
- az alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása,
- közgyógyellátás megállapítása,
- normatív lakásfenntartási támogatás
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapítása:
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás

VIII. Hatályba léptetı, vegyes és záró rendelkezések
26. §

Hatályba léptetı rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az ügyfélre
kedvezıbb, a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
27. §

Vegyes rendelkezések
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a
végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsıbb szintő jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének 4/2008.(III.03.) számú rendelete.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Bér, 2010. január 21.

--------------------------Matics János
polgármester

-------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı
10

1. számú melléklet
Kivonat
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
/ 4./2010. (II.3.) számú szociális rendeletébıl/

A 2010 évi Szociális Étkezési Díjakról
1 adag ebéd díja: 640,-Ft
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Térítési díj:

1., Nyugdíjminimum 150 % alatti jövedelem

237 + áfa = 296,-

2., Nyugdíjminimum 150-300 % közötti jövedelem

270 + áfa = 338,-

3., Nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem

358 + áfa = 447,-

(nyugdíjminimum 28.500.- Ft)

1./ Ez a melléklet a 1/2010.(I.20.) számú Szociális Rendelet mellékletét képezi.
2./ 2010. év február 01. étıl ezeket a díj tételeket kell alkalmazni.
3./ Alkalmazásáról az érintetteket írásban értesíteni kell.

--------------------------Matics János sk.

----------------------------Hegedős Tiborné sk.
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