Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XII.11.)
önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2)
bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szoctv.) alapján kiterjed:
a. az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra;
b. a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;
c. a település közigazgatási területén élő letelepedett személyekre;
d. a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település
közigazgatási területén élő személyekre;
e. arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy
tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra
rászorulónak – ide értve az Szoctv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti
segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét,
testi épségét veszélyezteti.

II. Hatásköri és általános eljárási rendelkezések
2.§.
E rendeletet az Szoctv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

3.§.
(1) Az ellátás iránti kérelmet az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalánál, Újudvari Közös
Önkormányzati Hivatal Sormási Kirendeltségén, Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal
Állandó Ügyfélszolgálati Irodáján (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványokon.
(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra
lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok
alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

4.§.
(1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoctv.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.
(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban
fellelhetőek.
(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által
említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.
(4) Amennyiben a kérelmezőnek vagy családtagjának vállalkozásból, vagy
vagyonhasznosításból van jövedelme, illetve kétség merül fel a nyilatkozata valódisága
tekintetében, úgy a Hivatal kérheti a NAV igazolását a jövedelemalap tisztázása érdekében.

5.§.
(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint
környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében
a Hivatal megkeresheti a családsegítőt.
(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását
megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy
körülményeiben nem állt elő változás.
(3) Jelen rendeletben foglalt ellátások – a 7.§. (3) bekezdése kivételével – tekintetében első
fokon a polgármester jár el, döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

III. A szociális gondoskodás rendszere
6.§
E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére,
pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg:

A. Pénzbeli ellátások
a. rendkívüli települési támogatás
b. lakhatási támogatás
c. gyógyszertámogatás
B. Természetben nyújtható települési támogatás
a. köztemetés
C. Személyes gondoskodást biztosító ellátások
a. étkeztetés
b. házi segítségnyújtás
c. családsegítés

IV. Pénzbeli ellátások
Rendkívüli települési támogatás
7.§.
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre, vagy hivatalból elsősorban
azoknak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak
és
a. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy
b. egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 250%-a.
(2) A rendkívüli települési támogatás ugyanazon személynek, illetve családnak négy esetben
adható. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege – a
(3) bekezdésben foglaltak kivételével -, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át nem haladhatja meg, de legalább 5000,- Ft. Az ugyanazon személy, illetve család
részére egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. A kérelemhez
mellékelni kell a többlet kiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat.
Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szoctv. 17.§ (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.
(3) Rendkívüli élethelyzetben (természeti csapás, hozzátartozó halála stb.,) – jövedelmi
helyzettől függetlenül- a támogatás legfeljebb 200.000 Ft összegben, vagy legfeljebb 500.000
Ft, 5 év időtartamig nyújtható kamatmentes kölcsön formájában is megállapítható.
(4) Újszülött gyermek születését követően egyszeri, gyermekenként 30.000,- Ft értékű,
vásárlási utalvány formájában nyújtandó támogatásban részesíthető az a szülő, jövedelmi,
anyagi helyzet vizsgálata nélkül.

A támogatás feltétele, hogy a kérelmező szülőnek és házastársának/élettársának az
önkormányzattal szemben lejárt tartozása ne legyen.
(5) Gyermekenként 20.000 Ft beiskolázási támogatásban részesülnek a nappali tagozatos
oktatásban részt vevő (általános iskolás, középiskolás, felsőfokú iskolába járó) diákot nevelő
szülő, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg. A támogatást kiskorú gyermek után a
szülő, nagykorú hallgató saját jogon igényli.
(6) A támogatás feltétele az iskolai, hallgatói jogviszony megléte, amelyet a szülőnek, illetve
a hallgatónak igazolni szükséges. A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező szülőnek,
illetve nagykorú hallgatónak az önkormányzattal szemben lejárt tartozása ne legyen. A
támogatást minden év augusztus 31-ig a polgármester állapítja meg a jogosultak részére.
(7) A polgármester-anyagi rászorultságtól függetlenül- 10.000 Ft támogatásban részesítheti a
"színötös" érettségi vizsgát tett tanulókat.
(8) A polgármester hivatalból – a szociális keretösszeg figyelembe vételével – jövedelmi,
anyagi helyzet vizsgálata nélkül, függetlenül a (3) bekezdésben foglaltaktól, támogatást
nyújthat a 65. életévüket betöltött személyek részére, élelmiszer vásárlásra is alkalmas
utalvány formájában.

Lakhatási támogatás
8.§.
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek és családjuk számára a lakhatás
biztosításához, elősegítéséhez az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helység
(továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos áram, vízdíj, gázenergia támogatás, fűtési
költség, hulladékszállítási díj, költségeihez pénzbeli illetve természetbeni támogatással nyújt
segítséget.
(2) Lakhatási támogatásban részesíthető, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem
a. legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a,
b. egyedül élő személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 250%-a,
és vagyonnal nem rendelkeznek.
(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától lehet, legfeljebb egy év
időtartamra lehet megállapítani annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, a megállapított
támogatás összegét utólag, minden hónap 5-ig a szolgáltató számlájára kell utalni.
(5) A támogatás összege:

a. áram, vízdíj, gázenergia támogatás esetében havi: 1000 Ft – 5000 Ft
de a támogatás összege nem haladhatja meg a havi számla összegét,
b. fűtési költség támogatás esetén havi: 3000 Ft – 6000 Ft
de a támogatás összege nem haladhatja meg a havi számla összegét,
c. hulladékszállítási díj támogatása esetén : a szállítási költség max. 50%-a
(6) Fűtési költségekhez támogatás természetben, kedvezményes tűzifa vásárlási lehetőséggel
is biztosítható.

Eseti gyógyszer hozzájárulás
9.§.
(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás
állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a
rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és
a. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy,
b. egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 250%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak,
illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a
jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés
időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár
igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök
költségéről

V. Természetben nyújtott ellátások
Köztemetés
10.§.
(1) A Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a
visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül
kérelemre, méltányosságból
a. részletfizetést engedélyezhet, ha a temetésre köteles




egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
háromszorosát nem éri el, vagy
családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem éri el.

b. a temetési költséget teljes egészében elengedheti, ha az elhunyt személy tiszta
hagyatéka a temetés költségeit fedezi. Ez esetben az önkormányzat a temetés
költségeit hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél bejelenti.

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
11.§.
(1) A Szoctv. 62.§-ában meghatározott étkeztetésre jogosult az a rászoruló, aki
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

65 éven felüli,
beteg,
fogyatékos
szenvedélybeteg
pszichiátriai beteg
hajléktalan,
háziorvos javaslata alapján egészségügyileg rászorult.

(2) Az ellátás módja lehet:
a. étkezés elvitele saját erőből;
b. étkezés házhoz szállítással.
(3) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult
köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a
jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. A térítési díj
összegét a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.
(4) Az étkezés.[1]



térítésmentes, ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át nem éri el.
50%-al csökkentett összeg, ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.

(5) Étkeztetés iránt benyújtott kérelmek ügyében a polgármester dönt.
(6) Az étkeztetést az önkormányzat a szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján
biztosítja.

Házi segítségnyújtás
12.§
(1) A Szoctv. 63.§-a szerinti házi segítségnyújtást szociális gondozónő alkalmazásával
szervezi meg.
(2) A házi segítségnyújtás keretén belül a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok elvégzése válik
szükségessé, a gondozónő haladéktalanul kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében
történő ellátást.
(4) A házi segítségnyújtás[2]
a) térítésmentes, ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át nem éri el.
b) 50%-al csökkentett összeg, ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.

Családsegítés
13.§.
A Szoctv. 64.§-a szerinti családsegítést az önkormányzat családsegítő alkalmazásán keresztül
biztosítja.

VII. Záró és hatályba léptető rendelkezések
14.§.
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése
után indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.24.)
számú többször módosított önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pőcze Edit Márta sk.
polgármester

dr. Zsoldos Jákob Bence sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. december 11-én kihirdetésre került.

dr. Zsoldos Jákob Bence sk.
jegyző

A rendeletet módosította Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2019.
(III.8.) önkormányzati rendelete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta dr. Zsoldos
Jákob Bence jegyző.

Sormás, 2019. március 5

Pőcze Edit Márta

dr. Zsoldos Jákob Bence

polgármester

jegyző

Záradék:
Kihirdetésre került: 2019. március 8.
dr. Zsoldos Jákob Bence
jegyző

