Ipolytölgyes községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.
Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 1.§(2), 10.§(1), 25.§(3) b./pontja,
26.§-ában, 32.§(3), 37/D.§(1), 38.§(9), 43/B.§(1), 45.§(1), 46.§(1), 47.§(1), 50.§(3), 62.§(2)
bekezdésében biztosított felhatalmazások alapján az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

I.
FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) * A rendelet hatálya megegyezik a Szt. 3.§-ban foglaltakkal.
(2) A Képviselő-Testület a hatáskörét polgármesterre vagy szociális bizottságára
ruházhatja át. Az átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a kézhezvételtől számított
15 napon belül illetékmentes fellebbezést lehet a benyújtani a Képviselő-Testülethez.
A szociális ellátások formái
2.§
(1) Pénzbeni ellátások:
- rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- átmeneti segély
- temetési segély
- szülési segély
- első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása.
(2) Természetbeni támogatások:
- köztemetés
- méltányossági közgyógyellátás
(3) Szociális szolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás.

Eljárási rend szabályai
3.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani.
(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapellátások biztosítása társulás
keretében fenntartott intézmény útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti
kérelmet szintén a Polgármesteri Hivatalba lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.
(3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek
adatiról, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell csatolni. A
kérelemnek tartalmaznia kell a Szt. 18.§ a-i. pontjaiban szereplő adatokat, a
jövedelemigazolások csatolásakor a Szt. 10.§ alapján kell eljárni.
(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy
családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e paragrafusban szabályozottakon túl
szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma
szabályozásánál kerül felsorolásra.
(6) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-ig, nem rendszeres
ellátások kifizetése a megállapítást követő naptól a házipénztárból történik.
(7) Átmeneti segély egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

II.
FEJEZET
Pénzbeli ellátások
Rendszeres szociális segélyezettek együttműködésének szabályai
4.§
A Szt. 37/B.§ (1) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti, rendszeres szociális segélybe
részesülő személy, a segély folyósításának feltételeként együttműködni köteles a Szobi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, a Szt. 37/D.§-ban és a 63/2006.(III.27.) Korm. rend. 17.§ (10) bekezdésében
foglaltak szerint.
Lakásfenntartási támogatás
****5.§
Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépése
2012. 05.30.
Ápolási díj
6.§

(1) A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
egyedülálló esetében 150 %-át.
(2) Az ápolási díj megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére a Szt. 41.§- és 44.§át valamint e rendelet előírásait figyelembe vételével kell eljárni.
(3) A házi segítségnyújtó szolgálat munkatársa havi rendszerességgel ellenőrzi az ápolást
végző személy kötelezettségének teljesítését. Amennyiben az ellenőrzés során úgy
látja, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, ezt a körjegyzőnek
jelzi.
(4) **Az ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a
polgármester gyakorolja.
Átmeneti segély
7.§
(1) * Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető
élethelyzetbe került, valamint időszakosan és tartósan létfenntartási gonddal küzd, és
családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetében annak 400
%-át.
(2) * Egyszeri összege 4.000.-Ft, ettől rendkívüli méltánylást érdemlő esetben kivételesen
el lehet térni.
(3) Az átmeneti segélyt természetben nyújtott támogatásként ( gyógyszer, élelmiszer,
közüzemi dí stb.) is folyósítható.
(4) Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

Temetési segély
8.§
(1) * Temetési segély adható annak az állandó lakcímmel rendelkező lakos
eltemettetőnek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott feltéve, hogy a
háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében annak 400
%-át.
(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül
lehet benyújtani. A jövedelem igazolásokon túl mellékelni kell a halotti anyakönyvi
kivonat és temetési költségeket igazoló számlák másolatait.
(3) A temetési segély összege 10.000 Ft.(4) **A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
Szülési segély
9.§

(1) Szülési segélyt állapító meg, kérelem alapján annak az állandó lakosnak, aki
születési anyakönyvi kivonattal igazolja gyermeke születését, és háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A szülési segély összege 10.000.-Ft
(3) A szülési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

Első lakáshoz jutó házasok vissza nem térítendő támogatása
10.§
(1) A képviselő-testület vissza nem térítendő egyösszegű támogatásban részesítheti
azokat a házaspárokat, akik a településen új vagy használt lakást vásárolnak vagy
új lakást építenek.
(2) A támogatás feltételei:
a./ a kérelmezők a településen állandó vagy bejelentett lakcímmel rendelkezzenek,
és itt építkezzenek vagy vásároljanak,
b./ a kérelmezők jogerős építési engedéllyel vagy adás-vételi szerződéssel
rendelkezzenek,
c./ az a./ és b./ pontokban említett lakást első lakásként vásárolják vagy építsék.
(3) Nem részesülhetnek támogatásba azok a házaspárok:
a./ már korábban saját tulajdonú lakással rendelkeztek, ill. rendelkeznek,
b./ már részesültek első lakáshoz jutók támogatásában.
(4) A vissza nem térítendő támogatás összege 100 e Ft mely összeget a döntés
meghozatalát követő 8 napon belül átutalással kerül a kérelmező bankszámlájára.
Igény szerint a támogatást a házipénztárból is ki lehet fizetni.
(5) A támogatás iránti kérelmet a polgármesteri hivatalba kell benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
a jogerős építési engedély fénymásolatát vagy az adás-vételi szerződés fénymásolatát.
A kérelmezőnek a kérelemben nyilatkozni kell a korábbi lakáshelyzetéről illetve
arról, hogy korábban részesült-e támogatásban.
(6) A vissza nem térítendő támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a
a képviselő-testület gyakorolja.
III. Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
11.§
(1) A köztemetéssel kapcsolatban a polgármester a Szt. 48.§-ban foglaltak alapján jár
el.
Közgyógyellátás
12.§
(1) * Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot lehet megállapítani annak a
személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedülélő
esetében 200 %-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35.§-ban meghatározott
igazolásokat, nyomtatványokat.
(3) **A méltányossági közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos
hatáskört a polgármester gyakorolja.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
13.§
(1) Ipolytölgyes községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociálisan rászorult
személyek ellátása érdekében csatlakozott a Szobi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz.
(2) Ezen szolgálat látja el a községben az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és
gyermekjóléti alapszolgáltatásokat.
(3) Az étkeztetés és házi segítségnyújtással kapcsolatos hatáskörök a polgármestert illetik
meg, melyet az Szt. 62. és 63. §-a alapján látja el.
(4) Az étkeztetés térítési díjait külön rendelet határozza meg.
IV. Záró rendelkezések
14.§
(1) Ez a rendelet a 2009. kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított
6/2003.(VII.29.) számú rendelet.
(5) A rendelet kihirdetéséről a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a körjegyző
gondoskodik.
Ipolytölgyes, 2009. május 12.
Dudás Nándor
polgármester

Malik Péterné
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. május 13.
Malik Péterné
körjegyző
 módosítva a 8/2010.(IX.15.) számú rendelettel.
Hatálybalépés időpontja: 2010. október 1.
** módosítva a 12/2010. (XI.24.) sz. rendelettel.
Hatályba lépés időpontja 2010. nov.24.
***módosítva 8/2011.(IX.20.) számú rendelettel.
Hatályba lépés időpontja: 2011. szept. 20.

**** módosítva a 10/2012.(V.30.) önkorm. rendelettel
Hatályba lépés ideje: 2012.05.30.

