Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének

5/2011./IV.14./
önkormányzati
rendelete
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli, valamint a természetbeni ellátásokról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A.§ (2) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében írt
feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli, valamint a
természetbeni ellátásokról a következőket rendeli el:

1.§ Átmeneti segélynél, szociális kölcsönnél az 1. és a 2. sz. függelékben, a rendszeres
szociális segélynél a 3. sz. függelékben szereplő vagyonnyilatkozatokat kell figyelembe
venni.
2.§ (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével a polgármesteri hivatal igazgatási ügyintézőjénél kell benyújtani.
(2) Az alábbi intézményi ellátások iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél
kell benyújtani:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás keretében történő gondozás.
3.§ Szociális rászorultság esetén az alábbi pénzbeli ellátásokat a polgármester állapítja meg a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és az e rendeletben foglaltak
alapján:
a) normatív lakásfenntartási támogatás,
b) átmeneti segély,
c) temetési segély,
d) e rendelet 14.§-a szerinti közgyógyellátás.
4.§ (1) Az e rendeletben és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
szabályozott és megállapított pénzbeli segély, támogatás postai utalványon kerül kiutalásra a
jogosult részére. A rendszeres segély és az ápolási díj személyes megjelenés útján kerül
kifizetésre.
(2) Kivételesen indokolt esetben (pl. váratlan betegség, haláleset stb.) a pénzbeli segély
vagy támogatás a polgármesteri hivatal pénztárában felvehető a pénztári órák alatt (kedd 8-12
óráig, csütörtök 13-15 óráig).
(3) A havi rendszerességgel folyósított összeget minden esetben utólag, minden hónap 5.
napjáig, a polgármesteri hivatalban kerülnek kifizetésre.

5.§ (1) Az önkormányzattal való együttműködésre kijelölt szerv a Csanádpalota, Kálmány
Lajos utca 9.sz. alatti székhelyen működő Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat, Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egysége.
(2) A beilleszkedést segítő programban való részvétel az alábbiakra terjed ki:
a) kapcsolattartást az együttműködésre kijelölt szervvel (a szerv által megjelölt időpontban és
helyen történő megjelenés, a megjelenés regisztráltatása),
b) az együttműködésre kijelölt szerv által az együttműködő személy számára előírt, az egyéni
képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a
munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a
jogosult
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti nyilvántartásba magát,
b) megjelenési kötelezettségét elmulasztja és annak okát elfogadható indokkal nem menti ki,
c) felhívásra a megadott határidőn belül nem jelentkezik,
d) nem köt írásbeli megállapodást a beilleszkedést segítő programról az együttműködésre
kijelölt szervvel,
e) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
(4) A közfoglalkozatás megszervezését a települési önkormányzat, illetve – az
önkormányzattal kötött megállapodás alapján – a Provita Segítő Szolgálat végzi.
(5) A rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel a megállapodást, amennyiben a
jogosult foglalkoztatását az önkormányzat, illetve a Provita Segítő Szolgálat biztosítani tudja,
az önkormányzat képviseletében a polgármester, a Provita Segítő Szolgálat képviselőben
pedig a közhasznú egyesület elnöke köti meg.
6.§ (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe
került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küszködő személy részére,
aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi
segítségre szorul feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, illetve egyedül élő esetében az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem
haladja meg.
(2) Átmeneti segély adható - a kérelemben foglaltak szerinti a) egyszeri alkalomra (eseti átmeneti segély),
b) meghatározott időre (több alkalomra folyamatosan),
c) átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
formájában.
(3) Szabadságvesztés büntetésből szabadult személy részére akkor adható átmeneti segély, ha
nincs olyan összegű börtönkeresménye, amellyel a szükséges kiadásai fedezhetők és a
keresménye nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Családban
élő esetében a család összjövedelmét kell figyelembe venni az egy főre eső jövedelem
kiszámításánál.
(4) Elemi károsultnak kell tekinteni azt, akinek elemi csapás következtében ingatlana vagy
ingósága oly mértékben pusztult el, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy
nagyfokban veszélyeztetetté vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértői
véleménnyel kell alátámasztani.

7.§ Nem részesíthető a 6.§ (2) bekezdésében írt átmeneti segélyben az, akinek vagy
családjának a vagyona a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
értelmező rendelkezései között írt vagyonértéket meghaladja.
8.§ (1) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön (továbbiakban:
kölcsön) a (2) bekezdésben felsorolt célokra adható annak, aki megfelel a 6.§ (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek úgy, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, illetve
egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át nem haladja meg.
(2) Kölcsön az alábbi célokra nyújtható:
a) saját tulajdonú lakáson, vagy családi házon életveszélyes állapotot megszüntető munkák
elvégzésére,
b) azon személy részére, aki rendszeres ellátásra jogosult, (pl. nyugdíj, járadék stb.) de az
ellátást folyósító késedelmes teljesítése miatt megélhetése nem biztosított,
c) előre meg nem határozható rendkívüli körülmények esetén.
(3) A kölcsönt igénylőnek a 1.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl a kérelemhez
csatolni kell mindazokat a dokumentumokat (pl. műszaki szakvélemény, költségvetés,
nyugdíjat megállapító határozat stb.), amelyekkel a kölcsön célja és kért összege hitelt
érdemlően bizonyítható, továbbá a kérelmezőnek valószínűsíteni kell, hogy képes lesz a
kölcsön visszafizetésére.
9.§ (1) A kölcsön összege nem lehet magasabb az elérni kívánt cél összegénél, azonban nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
(2) A kölcsönt havi részletekben, vagy ha a kérelmező a visszafizetés garanciáját később, egy
összegben elérhető jövedelemben jelöli meg, egy összegben kell visszafizetni
(3) A kölcsön futamideje általában 6-12 hónap, nehéz szociális helyzetben lévő kérelmező és
magasabb összegű kölcsön esetén legfeljebb 18 hónap.
(4) Az első törlesztő részlet a kölcsön folyósítását követő 4. hónaptól esedékes. A havi
törlesztő részletet minden hónap 15. napjáig kell befizetni.
(5) A kölcsön összegét, a visszafizetés módját, a kölcsön futamidejét a (2) és (3) bekezdésben
foglalt keretek között úgy kell meghatározni, hogy az a kérelmező és a családja megélhetését,
lakhatási feltételeit ne veszélyeztesse.
10.§ (1) A kölcsönre, megállapítását követően szerződést kell kötni. A szerződésbe bele kell
foglalni a kölcsön célját, összegét, futamidejét, a törlesztés módját, időpontját és a
visszafizetés garanciáit.
(2) A kölcsön törlesztő részleteinek késedelmes fizetése, illetve a befizetések elmulasztása
esetén a hátralékot, vagy a kölcsön összegét a kérelmező nyilatkozata alapján munkabéréből,
egyéb jövedelméből, járandóságából kell letiltani. Ha a kölcsön összegét ingatlanra
fordították, annak visszafizetéséig be kell jegyeztetni a jelzálogjogot az ingatlan
nyilvántartásba a kölcsönösszeg erejéig.
11.§ Az átmeneti segélynek az e rendelet 6.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
formája természetben is nyújtható e rendelet 13.§-ában foglaltak szerint.
12.§ (1) Temetési segély nyújtható annak a - szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvényben meghatározott - személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(2) A temetési segély legmagasabb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 20 %-a, de
legkevesebb 10.000,-Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés Pitvaros községben 2011.
évben 150.000,-Ft.
(3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a 1.§ (1) bekezdésben rögzítetteken túl
a temetés költségeiről az eltemettető nevére szóló számlát, és a halotti anyagkönyvi kivonat
másolatát.
13.§ (1) Az e rendeletben szabályozott szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül
természetbeni ellátás formájában nyújtható az átmeneti segély.
(2) Az átmeneti segély természetbeni ellátás formája:
a) napközi térítési díj kifizetése az ellátást biztosító intézmény részére közvetlenül,
b) közvetlen élelmiszer bolt részére történő átutalás élelmiszer vásárlásra,
c) közvetlen tüzép részére történő átutalás tüzelő vásárlásra.
14.§ Különleges méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg a
polgármester annak a személynek, akinek háziorvos, vagy – személyes gondoskodást nyújtó
átmeneti és bentlakásos szociális intézményben vagy gyermek- és ifjúságvédő intézetben,
nevelőotthonban elhelyezett jogosult esetén – az intézmény orvosa által javasolt havi
rendszeres gyógyító ellátási szükséglet költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 10 %-át feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi jövedelem:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
b) egyedül élő esetében 280%-át
nem haladja meg.
15.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 22/2009.(XII.17) és a
10/2010.(XII.16) önkormányzati rendelet.

Radó Tibor
polgármester
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jegyző
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