Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(1L26.) önkormányzati
rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ (1) bekezdésében, 25.* (3) bekezdés b)
pontjában, 26. *-ában, 32. ~ (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. * (1) és (7)
bekezdésében, 92. * (1) (2) bekezdésében és a 132. * (4) bekezdés a), d), g) pontjában, a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. ~ (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény I 3.~ (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
-

1. Hatásköri és eljárási szabályok
1. * (1) A rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozó kérelmeket Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségéhez 2545 Dunaalmás, Almási u. 32. kell
eljuttatni személyesen vagy postai úton.
(2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához
csatolni kell:
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. * (2)
bekezdés a) pontjában foglalt rendszeres jövedelemről a munkáltató igazolását,
b) a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátásokról a kérelem
benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a
hatóság által kiállított igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság által kiállított igazolást, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó havi bankszámla kivonatot,
d) egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát.
(S) Nem nyújt támogatást, ha a kérelmező, vagy családtagja rendelkezik a 3. *-t kivéve- a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. ~ (1) bekezdés b)
pont szerinti vagyonnal.
(6) A képviselő-testület a 2. *-ban meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását a
polgármesterre ruházza át.
-

2. Pénzbeli ellátások
2. * A pénzbeli ellátások formái:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) települési gyógyszertámogatás,
c) települési temetési támogatás
d) települési fűtés támogatás
3. Rendkívüli települési támogatás
3.5 (1) Rendkívüli települési támogatást állapít meg a kérelmező részére, ha a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 180 %-át.
(2) Egyedi elbírálás alapján rendkívüli települési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek is,
akinek a 3 .* (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt meghaladja a jövedelme, de
előre nem tervezhető indokolt többletkiadásai következtében (munkanélküliség, betegség,
baleset, elemi kár, haláleset, rendkívüli időjárás miatt) létfenntartása veszélybe került.
(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legalább 2 E Ft, legfeljebb 10 E
Ft.
(4) A rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátás formájában kell megállapítani, ha

a) a kérelem a gyermek tanszer-, tankönyvellátásának támogatására, illetve térítési díj
támogatására irányul.
b) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési, oktatási intézménynél térítési díj, illetve
egyéb, a tanítással neveléssel kapcsolatosan felmerült költségek tekintetében hátralék áll fenn.
(5) A rendkívüli települési támogatás házipénztárban történő kifizetésére az ellátás
megállapítását követő 5 napon belül kerül sor.
4. Települési gyógyszertámogatás
4. ~ (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében gyógyszertámogatást
állapít meg annak a kérelmezőnek, akinek gyógyszerköltsége a Iétfenntartását veszélyezteti,
és
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy
b) egyedülálló személy esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 2500 o-a, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25° o-át.
(2) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható, a támogatás eseti összege
maximum 5 000 Ft lehet.
(3) A gyógyszertámogatás 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.
(4) A települési gyógyszertámogatás házipénztárban történő kifizetésére az ellátás
megállapítását követő 5 napon belül kerül sor.
5. Települési temetési támogatás
5. * (I) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a
személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, fiiggetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.
(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező
létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy fóre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, az egyedül élő esetén annak
300° o-át nem haladja meg.
(3) A támogatás összegét kérelmenként a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
összegének 10 %-nak megfelelő összegben kell megállapítani.
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmező nevére kiállított számla eredeti
példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) A települési temetési támogatás folyósítása a kérelmező bankszámlájára történő utalással,
bankszámla hiányában a házipénztárban történő kifizetéssel történik az ellátás megállapítását
követő 5 napon belül.
6. Települési fűtés támogatás
6.* (1) A lak}atás elősegítése érdekében települési támogatásként fűtési támogatást nyújt
október 15 április 15. napjáig terjedő fűtési időszakban annak a kérelmezőnek, akinek
a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 300%-át.
(2) A fűtéstámogatás összege az (I) bekezdésben meghatározott időtartamra havi 5 000 Ft,
mely egy összegben kerül kifizetésre.
-
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(3) A települési fűtés támogatás házipénztárban történő kifizetésére az ellátás megállapítását
követő 5 napon belül kerül sor.
(4) Kérelemre a fűtéstámogatás kifizetése havi bontásban történik a szolgáltatóhoz történő
utalással az ellátás megállapítását követő minden hónap 5. napjáig.
(5) Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, akinek lakás hasznosításából származó
jövedelme van.
7. Étkeztetés
7.* (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. ~ (1)
bekezdésében meghatározott személyek közül szociálisan rászorult aki:
a) 65 életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek
ba) egészségi állapota, vagy
bb) fogyatékossága, vagy
bc) pszichiátriai betegsége, vagy
bd) szenvedélybetegsége vagy
be) hajléktalansága
indokolja.
(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról
részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.
(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
a) fogyatékossági támogatásban,
b) vakok személyi járadékában részesül,
c) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy utána magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak.
(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes.
(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(6) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet
elfogadni:
a) a (1) bekezdés ba) és bd) alpontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi
igazolást,
b) a (1) bekezdés bb) alpontban meghatározott esetben a (3) bekezdésben felsorolt támogatást
megállapító, folyósítást igazoló határozatot,
c) a (1) bekezdés bc) alpontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi
szakvéleményt,
d) (1) bekezdés be) alpontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi
igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.
(7) Az önkormányzat az étkeztetést a Jóebéd 2011. KR útján biztosítja.
(8) A szociális étkeztetést meg kell szüntetni, ha
a) az ellátott jelzi, hogy az ellátást nem kívánja igénybe venni,
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 2 hétig nem vette igénybe, s ezt
utólag elfogadható módon nem mentette ki orvosi vagy hatósági igazolással, vagy
c) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn.
-

—

8. Házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali eHátás
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8.* Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a házi
segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást Tata Város Önkormányzati Képviselőtestületének a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési
díjairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint biztosítja.
9. Gyermekjóléti szolgáltatás
9.* A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Alapellátó Intézmény által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozóján keresztül Tata Város Onkormányzati Képviselő-testületének a szociális
ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint biztosítja.
10. Térítési díjak

10.~ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj:
a) óvodáskorú gyermek napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna)
térítési díj:
374 Ft’adag
b) iskoláskorú gyermek
ebéd térítési díj:
314 Ft/adag
napi 3x étkezés díja:
394 Ft/adag
1 1.* (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 531 Ft/adag
(2) A személyi térítési díjból 50%-os kedvezményre jogosult, akinek rendszeres havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
12. ~ Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat 2015. március Ol-től havonként, a
tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni azon intézményben, ahol az étkezést igénybe
veszik.
11. Záró rendelkezések

13. * (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Dunaalmás Község Ónkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
7 2012. (111.22.) önkormányzati rendelete.
.
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