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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:
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I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak
megfelelı, a szociális rászorultságtól függı egyes szociális ellátások formáit, szervezetét,
az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak
szervei, továbbá a településen mőködı oktatási, egészségügyi szervezetek egymással
és a civil szervezetekkel kötelesek együttmőködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást
igénylı problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bér község közigazgatási területén:
a) lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális
Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó
állampolgáraira.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a
Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
3. §
A szociális feladat-és hatáskörök gyakorlását e rendelet 1. számú melléklete rögzíti.
4. §
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi ellátási formákat biztosítja:
a) pénzbeli támogatások,
b) természetbeni ellátások,
c) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
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A pénzbeli ellátások formái:
- idıskorúak járadéka,
- aktív korúak ellátása,
- lakásfenntartási támogatás, ( törölve: 2011.12.20 )
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- temetési segély.
A természetben nyújtható támogatások formái:
- rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély,
- köztemetés,
- közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés.
- házi segítésnyújtás.
- családsegítés
- falugondnoki szolgáltatás
5. §
A szociális ellátások igénybevételéhez elvárható, hogy a kérelmezı mindent megtegyen
annak érdekében, hogy szociális problémái részben, vagy egészében megoldódjanak (pl.
tartásdíj igénylés, támogatásokhoz szükséges okiratok, igazolások csatolása,munkanélküli
ellátáshoz szükséges együttmőködés stb.)
II. Fejezet
Eljárási rendelkezések
6. §
A szociális ellátások iránti kérelem elbírálásához és az Szt-ben meghatározott
adatnyilvántartás vezetéséhez szükséges az Szt-ben meghatározottakon túl a kérelmezı:
- támogatásra vonatkozó indoka,
- közös háztartásban élık alapvetı személyazonosító adatai,
- hajléktalan személy esetén az a cím, melyre a szociális ellátás folyósítását kéri,
- iskolai végzettségének és szakképzettségének igazolása, amennyiben aktív korú nem
foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét kérelmezi.
7. §
(1) A szociális ellátások iránti kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és e
rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint az elbíráláshoz
felhasználható bizonyítékokat.
(2) Adathiányosan elıterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezıt – határidı
megjelölésével- hiánypótlásra kell felhívni.
(3) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a NAV
igazolása kérhetı a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Polgármesteri Hivatal a
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kérelmezı által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet környezettanulmány
felvétele során ellenırizheti.
(4) Rendszeres jövedelmek igazolására az irányadó idıszak a kérelem benyújtását megelızı
hónap, egyéb jövedelmek tekintetében egy év átlagjövedelme.
(5) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata:
munkahely által kiállított átlagkereset igazolás, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény,
pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata stb.
(6) Kiadások igazolására elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata:
közüzemi és egyéb szolgáltató által kiállított számla, pénzintézeti igazolás, befizetési
csekkszelvény, postautalvány, nyugta, albérleti díj esetén a szállásadó írásbeli
nyilatkozata, a gyermektartásdíjat kapó nyilatkozata, gyógyszerköltség a háziorvos
írásbeli igazolásán alapuló igazolása stb.
(7) Ha a szükséges okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre, azok beszerzése
nehézségekbe ütközik, illetve hosszabb idıt vesz igénybe, vagy sürgısség áll fenn, mert a
késedelem életet, egészséget, testi épséget veszélyeztet, a kérelmezı írásban tett
nyilatkozata elfogadható. Az irányadó idıszakra vonatkozóan a jogosult forrásonként és
személyenként köteles a nyilatkozatot megtenni.
(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a határozathozatalt követı 30 napon belül csatoltatni
kell a szükséges igazolásokat, illetve ellenırzéssel kell meggyızıdni a nyilatkozat
valódiságáról.
(9) Jövedelemmel nem rendelkezı kérelmezı esetében szükséges a Munkaügyi Központtal
való együttmőködés tényének igazolása.
(10) A kérelmezı vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek, egészségi állapotának tisztázása
érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhetı el.
Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylınél, ha életkörülményeit Polgármesteri
Hivatal már egy éven belül bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételez azokban lényeges
változást.
(11)Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartásaiban fellelhetıek.
(12) Ha a kérelem e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására
irányul, a kérelmezınek csatolnia kell az e rendelet szerint méltányosság gyakorlására
lehetıséget adó körülmények fennállásának hitelt érdemlı (pl. egészségi állapot
háziorvos által történı, stb.) igazolását.
(13) Amennyiben a szociális ellátást kérı az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra
lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel
kell hívni, illetıleg az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
8. §
(1) Határozatlan idıre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállása – ha a
jogszabály eltérıen nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követı egy éven belül
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felülvizsgálatra, ennek ténye feljegyzésben rögzítésre kerül.
(2) Évenkénti felülvizsgálathoz szükséges okiratokat a jogosultnak a támogatást megállapító
határozatban foglaltak szerint, külön felhívás nélkül kell benyújtani. Az okiratok
benyújtására vonatkozó határidı elmulasztása a folyósítás megszüntetését vonja maga
után, ismételt folyósításra csak újabb kérelem benyújtása alapján kerülhet sor.
(3) Átmeneti segély, és lakásfenntartási támogatás ellátási formáknál az ellátások célja
pénzbeli kifizetéssel nem biztosítható, a megállapított támogatás közvetlenül a
szolgáltatóhoz, oktatási intézményhez, illetve a családgondozóhoz is utalható.
9. §
E rendelet alkalmazása során nettó jövedelemnek az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában
felsoroltakat, vagyonnak pedig az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat
kell tekinteni.
10. §
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások ügyében hozott polgármesteri döntés ellen a
határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül Bér Község Önkormányzat Képviselıtestületéhez címzett, az elsı fokon eljárt hatósághoz benyújtott, illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni.
(2) A Képviselı - testület határozata ellen - jogszabálysértésre való hivatkozással – 30
napon belül keresettel lehet folyamodni a Nógrád Megyei Bírósághoz.
11. §
Rendszeresen megállapított ellátásokat havonta utólag, a tárgyhónapot követı hó 5.
napjáig kell kifizetni.
12. §
Meg kell szüntetni a rendszeres ellátás folyósítását:
- ha az igénylı szándékosan valótlan adatokat közölt, vagy olyan körülményeket
hallgatott el, amelynek figyelembe vételével nem lett volna jogosult a támogatásra,
- ha az igénylı nem tett eleget az Szt-ben meghatározott bejelentési
kötelezettségének,
- ha a jogosultság feltételei megszőntek, illetve megváltoztak a ténymegállapítás napjától.
13. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatban az Szt. 17. §-ának figyelembevételével az 1. számú
melléklet szerinti hatáskörök gyakorlói döntenek.
(2) Ha a szociális ellátás megtérítésének elrendelésére kerül sor:
a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és
b) a kamat összegét a hatáskör gyakorlója méltányosságból elengedheti, illetve
csökkentheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ellátás
a) elengedhetı, ha az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem éri el,
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b) 50 %-kal csökkenthetı, ha az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) indokolt esetben legfeljebb 12 hónapra részletfizetés engedélyezhetı, ha az egy
fıre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, és a 25. § (2) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike fennáll.
III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni támogatások
Idıskorúak járadéka
14. §
(1) Az idıskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetésével
kapcsolatos hatáskört Bér Község Önkormányzat jegyzıje gyakorolja.
(2) Az idıskorúak járadékával kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlására a
Szt. 32/B-32/D. §-ában leírt szabályok, feltételek szerint kerülhet sor.
(3) A járadék összege megegyezik az (2) bekezdésben hivatkozott törvényi rendelkezések
szerinti mértékkel.
(4) Az idıskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jegyzı évente felülvizsgálja.
Aktív korúak ellátása
15. §
(1) Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskört Bér Község Önkormányzat jegyzıje
gyakorolja.
(2) Aktív korúak ellátására jogosultak az Szt. 33. § (1) bekezdés a)-g) pontjába meghatározott
személyek.
(3) Az aktív korúak ellátását – a kérelem benyújtásának napjától – határozatlan idıre kell
megállapítani.
(4) A támogatás összegét a hónap közben keletkezett és megszőnt jogosultság esetén
naptári napokra számítva kell megállapítani.
Rendszeres szociális segély
16. §
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı
személynek a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttmőködési
kötelezettsége áll fenn.
(2) Az önkormányzat és a Munkaügyi Központ között létrejött megállapodás tartalmazza a
rendszeres szociális segélyben részesülı személyek foglalkoztatása érdekében történı
együttmőködésre és információ-szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.
Bérpótló juttatás
17. §
(1) Bérpótló juttatásra az Szt. 35. § (1) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak.
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(2) A bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként: a bérpótló
juttatás egyéb feltételeinek megfelelı jogosult kérelmezı, vagy az ellátásban már
részesülı személy ( a továbbiakban: bpj juttatásra jogosult ) köteles lakókörnyezetének
rendezettségét biztosítani.
(3) A bpj. jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa
életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület
felıl kívül határos terület, járda, árok tisztántartása, valamint az ingatlan higiénikus
állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól,
hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlı stb.)
(4) A bpj. jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni ha:
a.) a főfélék magassága nem haladja meg 15 cm-t
b.) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el több
területet és a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t.
c.) nincs a heti hulladékszállításra szerzıdött edényzet (120 literes kuka) egyszeres
őrtartalomnál több – felhalmozott – hulladék az udvaron sem szétszórt, sem
felhalmozott állapotban.
d.) a háziállatok tartására megfelelıen kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a
tisztasága is megfelelı – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét
az udvaron a trágyalé –
e.) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a
kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a település kép rendezettségét
mutatja.
f.) a tüzelınek való rendezett fórmában és nem szétszórtan található.
g.) a ház elıtti csatorna rendszer tiszta, kiásott, a csapadékvíz elfolyását nem akadályozza
sem szemét sem gaz.
h.) a ház elıtti növényzet gondozott és nem akadályozza a forgalmat és a kilátást.
(5) A lakóház akkor tekintı rendezettnek, ha az épület.
a.) belsı berendezései (bútorok, mosdókagyló, Wc, fürdıkád stb.) higiéniája megfelelı
(tiszta)
b.) külsı, belsı –falai, padlója nyílászárói tiszták.
(6) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenırzése során, vagy hivatalos
tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított
rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a
kérelmezıt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelı, de legalább ötnapos
határidı kitőzésével a jegyzı – az elvégzendı tevékenység konkrét elıírásaival, és a Szt.
36.§ (2) d) pontjában foglaltak szerint jogkövetkezmények megjelölésével – felszólítja.
(7) A helyszíni ellenırzésre a jegyzı által kijelölt a Bér Község Önkormányzat köztisztviselıje
Bér Község Önkormányzat Polgármestere és Falugondnoka van jelen.
(8) A helyszíni ellenırzést negyedévente egy alkalommal, és az követıen szükség szerint kell
elvégezni.
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Lakásfenntartási támogatás
18. §
(1) A normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört Bér Község
Önkormányzat Polgármestere gyakorolja az Szt. 38-39. §-ai alapján.
19. §
(1) A helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete gyakorolja.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapítására és folyósítására az Szt 38- 39 §.-ban,
illetıleg az R. 20-24 §-aiban meghatározott szabályok az irányadók.
(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át, egyedül élı esetében 250 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja.
(4) Támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az Szt. 38. §. (3)
bekezdésével foglaltak szerint.
(5) Támogatás esetében helyben elismert lakásnagyság:
a)
b)
c)
d)
e)

ha a háztartásban egy személy lakik:
40 m2
ha a háztartásban két személy lakik:
55 m2
ha a háztartásban három személy lakik:
65 m2
ha a háztartásban négy személy lakik:
75 m2
ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb 100 m2.

(6) A lakásméretet használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerzıdéssel, vagy egyéb hitelt
érdemlı módon (bírósági végzés, bérleti szerzıdés, a lakás alapterületének
megállapítására alkalmas földhivatali tulajdoni lap másolata) kell igazolni. Kivétel ez
alól, ha a kérelmezı az Szt. 38. §. (1) bekezdése szerinti „nem lakás céljára szolgáló
helyiségben” lakik.
(7) Egyéb bizonyítási eszköz hiányában a Polgármesteri Hivatal méri fel a helyszínen a lakás
nagyságát, kivéve, ha a kérelem benyújtásakor egyértelmően és kétséget kizáróan
megállapítható, hogy azt el kell utasítani.
(8) Támogatás egy hónapra jutó összegének számítása az Szt. 38. §. (6)-(7) bekezdésében
foglaltak megfelelı alkalmazásával.
(9) Támogatást 6 (hat) hónapra kell megállapítani, kérelem évente két alkalommal is
benyújtható.
(10) Támogatás megállapításánál költségként figyelembe vehetı költségek:
a) villanyáram költsége,
b) vízfogyasztás költsége,
c) csatornahasználat költsége,
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d)
e)
f)
g)
h)

gázfogyasztás költsége,
tüzelıanyag költsége,
lakbér, vagy albérlet költsége,
szemétszállítás költsége,
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete.

(11) A kérelemhez csatolandó iratokat és a költségeket igazoló számlákat – kivéve az R. 9. §.
(2) bekezdése szerinti esetet – 6 (hat) hónapos idıszakra vonatkozóan kell benyújtani. A
havi költségeket vélelmezni lehet, ha a kérelmezı az igényelt idıszak legalább felére
vonatkozóan tud számlát csatolni.
(12) Ha a számla nem a kérelmezı nevére szól, az eltérés okát igazolni kell.
(13) Támogatás iránti kérelmet csak olyan személy terjeszthet elı, aki életvitelszerően a
lakásban tartózkodik. Ha az ingatlan tulajdonosa életvitelszerően a lakásban él, a
támogatás iránti kérelmet más – a háztartásban élı – személy nem terjesztheti elı, kivéve
a Ket. szerinti képviselet esetét.
(14) Az ingatlanon tartózkodás jogszerőségét (adás-vételi szerzıdéssel, használatbavételi
engedéllyel, tulajdoni lap másolattal, bérleti szerzıdéssel, szívességi lakáshasználat
esetén a lakással rendelkezni jogosult két tanú elıtt tett írásbeli hozzájárulásával, vagy
egyéb hitelt érdemlı módon) kell bizonyítani.
(15) Nem adható támogatás annak, aki nem jogszabályon, szerzıdésen, vagy az ingatlannal
rendelkezni jogosult hozzájárulásán alapuló jogcímen van az ingatlan birtokában
(önkényes lakásfoglaló).
( 17) Támogatás megállapítása az Szt. 39. §. (1)-(2) bekezdései szerint
Átmeneti segély
20. §
Az átmeneti segéllyel kapcsolatos hatáskört Bér Község Önkormányzat Képviselıtestülete gyakorolja.
21. §
(1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı önmaga, illetve családja létfenntartásáról
más módon gondoskodni nem tudó személyek részére - kérelemre vagy hivatalból alkalmanként vagy havi rendszerességgel átmeneti segély adható, ha az egy fıre jutó
havi jövedelem
a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
nem haladja meg.
(2) Elsısorban azt a személyt indokolt átmeneti segélyben részesíteni,
a) akinek tartós betegsége miatt jelentıs jövedelem kiesése van,
b) aki elemi kár, baleset miatt anyagi segítségre szorul,
c) akinek nyugdíjazása folyamatban van és átmenetileg ellátatlan,
d) aki az egészség megırzése érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak
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részben támogatott egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, ha a szolgáltatás díja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja.
e) munkáját elveszíti,
f) házas- vagy élettársa meghalt.
22. §
Az átmeneti segély egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50 %-áig állapítható meg.
23. §
(1) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben vagy a kérelmezı költségeinek
közvetlen átvállalásával, utalás formájában történik.
(2) A megállapított átmeneti segély összegérıl a kijelölt ügyintézı nyilvántartást vezet.
(3) A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a jogosult a döntés jogerıre emelkedést
követıen pénztárában veheti fel.
Temetési segély
24. §
(1) A temetési segéllyel kapcsolatos hatáskört Bér Község Önkormányzat Polgármestere
gyakorolja.
(2) Temetési segély állapítható meg indokolt temetési költség viseléséhez annak a haláleset
idıpontjában lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkezı kérelmezınek, 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 és az egy fıre jutó havi jövedelem
- egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
- család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem
haladja meg.
25. §
A temetési segély összege – az arra való jogosultság esetén – a helyben szokásos
legolcsóbb temetés 10%-a, de legfeljebb 10.000,- Ft.
26. §
A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 2011 évben: 150.000,-Ft. Ezt követıen
minden évben a költségvetési rendeletben kerül ennek összege meghatározásra melyet a
2. számú melléklet tartalmaz.
27. §
(1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 30 napon belül
kell elıterjeszteni.
(2) Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges információk rendelkezésre állnak, a
döntés lehetıleg azonnal meghozatalra kerül, egyébként az eljárási idı 15 nap.
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Köztemetés
28. §
(1) Az Szt. 48. §-ában meghatározottak szerint az illetékes önkormányzatnak kell
gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl. A köztemetéssel
kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlására a törvényben leírt szabályok, feltételek szerint
kerülhet sor.
(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól mentesíthetı az az
eltemettetésre köteles személy, akinek ezen költségek viselése a saját, vagy családja
létfenntartását veszélyezteti és az egy fıre jutó havi jövedelem
- egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
- család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem
haladja meg.
Közgyógyellátás
29. §
(1) Bér Község Önkormányzat jegyzıje – kérelemre vagy hivatalból – a szociális törvényben
felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultságot állapíthat meg, ha a jövedelem
a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél magasabb, de
annak 150 %-át nem haladja meg,
b) egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál
magasabb, de annak 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 %-át.
(3) A havi rendszeres gyógyszerszükségletrıl szak,- vagy háziorvos által kiadott rendelvény
alapján a tényleges gyógyszerköltségét a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár
igazolja.
(4) A közgyógyellátási igazolványt az (1) bekezdés alapján hozott döntést követıen a
területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár állítja ki.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
30. §
Bér Község Önkormányzat jegyzıje az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából,
a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki az Szt. 54. §- ban
meghatározott feltételek teljesülése esetén.
IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák
Étkeztetés
31. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket
a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.
(2) Étkeztetésre jogosultak az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglalt személyek, azzal, hogy
- életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
- egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
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mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a házi- vagy
szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni
nem tud,
- fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga
ellátására részben képes és a családgondozó javasolja,
- hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Szt. 6. §-a alapján
hajléktalannak minısül.
(3) Az étkeztetés igénybevételének lehetıségei:
az önkormányzat gondoskodik az étel házhozszállításáról,
(4) Megszőnik az étkeztetés:
a) ha arról a gondozott lemond,
b) ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik,
c) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn,
d) a jogosult halálával,
e) a jogosult 30 napig nem veszi igénybe,
f) a jogosult 2 hónap után felszólítás ellenére sem fizet térítési díjat,
h) a jogosult Bér bejelentett állandó lakcímének vagy tartózkodási helyének
megszőnése esetén.
Térítési díj
32. §
A szociális ellátás keretében házhozszállítással megvalósuló étkeztetést az önkormányzat
az ellátó külön szerzıdésben meghatározott szolgáltatóval biztosítja, melyet minden év
június 30-ig Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felülvizsgál.
33. §
(1) Az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodásért az igénybevevınek térítési
díjat kell fizetnie, figyelemmel a központi jogszabályok , és a fenntartó elıírásaira.
(2) A térítési díjakat – a következı évre vonatkozóan – a képviselı-testület minden évben
legkésıbb június 30-ig állapítja meg, a térítési összeg évközben a testület részérıl egy
alkalommal módosítható melyet a 3. számú mellélet tartalmaz.
(3) A térítési díjak befizetése minden hónap utolsó pénztári napján történik készpénz
befizetéssel.
Házi segítségnyújtás
34. §
(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.
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(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik
szükségessé, a házi segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási
szolgálat keretében történı ellátást.
Térítési díj
35. §
A házi segítségnyújtásért a 4.sz. mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.
36. §
Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot ellátóval kötött megállapodásban
rögzítettek szerint, vagy saját személyi háttérrel lát el.
Családsegítés
37. §
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgált mőködtetését az Önkormányzat társulásos
fenntartó formában biztosítja.
Falugondnoki szolgáltatás
38. §
(1) Bér Község Önkormányzata a településen falugondnoki szolgálat mőködtet.
(2) A mőködés részletes szabályait az Sztv. és Bér Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8/2008.(IV.16.) sz. rendelete tartalmazza.
Záró rendelkezések:
(1) A rendelet 2011 április 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekre visszamenıleg is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti:
Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010.(I.20.) számú rendelete
/ A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól /
kmf:

Matics János József sk.
polgármester

Hegedüs Tiborné sk.
jegyzı

Záradék:
A rendeletet a képviselıtestület 2011 március 25.-én megtartott ülésén fogadta el,
kihirdetve:2011. március 28-án
………….………………………………
jegyzı
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