KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2009. (IV. 8.) számú rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) foglalt
felhatalmazások alapján az Önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási határain belül - a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.), a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendeletben foglaltakkal összhangban - megállapítsa az önkormányzat által pénzben és
természetben biztosított szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzat területén lakcímmel rendelkező
aa) magyar állampolgárokra,
ab) bevándoroltakra és letelepedettekre,
ac) hontalanokra,
ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
b) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat területén
tartózkodó hajléktalan személyekre,
c) az Szt. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott személyekre,
d) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az önkormányzat
területén tartózkodó rászoruló személyekre, továbbá az a)-c) pontokban foglaltakon
kívül az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság
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területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosításának
hiánya mindezen személyek életét, testi épségét veszélyezteti.
Hatásköri rendelkezések
3. §
(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a Képviselőtestület (továbbiakban: Képviselő-testület) Kistolmács Község Polgármesterére ruházza át a (2)
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Szt-ben, a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben és az e rendeletben meghatározott feltételek szerint:
a) Képviselő-testület
aa) az Szt. 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást,
ab) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
ac) az Szt. 45. § (1) bekezdése szerinti átmeneti segélyt,
ad) felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.
b) Kistolmács Község Polgármestere
ba) az Szt. 46. § (1) bekezdésében foglalt temetési segélyt állapít meg.
(3) Az Szt. értelmében Letenye Város Jegyzője dönt az Szt-ben, a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben, valamint az e rendeletben foglalt feltételek szerint:
a) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében foglalt időskorúak járadékáról,
b) az Szt. 33. § (1) bekezdésében foglalt aktív korúak ellátásáról,
c) az Szt. 41. §. (1) bekezdésében és a 43/A § (1) bekezdésében foglalt ápolási
díjról,
d) az Szt. 50. § (4) bekezdés szerinti közgyógyellátási igazolványra való
jogosultságról,
e) az Szt. 54. §-ában foglalt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapításáról.
(4) A kérelmező a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül Kistolmács Község Képviselő-testületéhez élhet
fellebbezéssel. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálata a döntés kézhezvételétől,
illetőleg az elutasításról történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Zala Megyei
Bíróságtól keresettel kérhető.
(5) A Képviselő-testület az Szt. 37/C. § (4) bekezdésében meghatározott megállapodás
megkötésének jogát Kistolmács község polgármesterére ruházza át.

3
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátásra a kérelmező csak akkor jogosult, ha
nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, illetve azokat igazolja.
(2) A benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódisága az eljárás során
helyszíni környezettanulmány készítésével ellenőrizhető. Amennyiben az ügyfél a
környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, és emiatt a tényállás nem kellően tisztázott, a
hatáskör gyakorlója a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.
(3) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Gyermekvédelmi és Szociális Osztályának
Szociális Irodája (továbbiakban: Szociális Iroda), illetőleg temetési segély esetében a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya ( továbbiakban: Igazgatási Osztály) az adatok
valódiságát megvizsgálja, amelyhez felhasználhatja a jövedelemadózási rendszer adatait, a
jövedelem és a vagyon megállapításához rendelkezésre álló egyéb információkat és a népességnyilvántartás adatait.
(4) Az átmeneti segély, a temetési segély megállapításakor ellenérdekű ügyfél hiányában a
kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén, valamint a hivatalból megállapított szociális
ellátásokra vonatkozóan egyszerűsített határozat is hozható.
5. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására
irányuló kérelmek - kivéve a (2) bekezdést - a Hivatal Szociális Irodáján nyújthatók be.
(2) A temetési segélyre vonatkozó kérelmet a Hivatal Igazgatási Osztályán kell előterjeszteni.
6. §
(1) A jogosultsági feltételek fennállását
a) a nappali tagozaton tanulás tényét a tanintézet által kiadott igazolással,
b) elvált szülők esetén a saját háztartásban tartást, a kiskorú elhelyezését is rendező
jogerős bírósági határozattal kell bizonyítani.
(2) A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
kiállított igazolás, illetve a kifizetett ellátás igazoló szelvénye,
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b) munkanélküli juttatás esetén, az azt megállapító határozat, a juttatás megszűnése esetén
a megszüntető határozat,
c) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
az APEH igazolása, de a jövedelemszámításánál figyelembe kell venni az Szt. 10. § (2)
bekezdésének b) pontjában és a 10. § (3) bekezdésében foglaltakat,
d) a Hivatal Szociális Irodájának nyilvántartásaiban szereplő támogatási összegek,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában tett
nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelméről.
(3) Ha az önkormányzat vagy a jegyző a kérelmező életkörülményeire tekintettel a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, az Szt. 10. § (6) bekezdésében és a 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet 3. § (2) – (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jövedelmet vélelmezheti.
7. §
(1) A jogosult a személyi adataiban, lakcímében és jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett
változásokat köteles írásban 15 napon belül bejelenteni a Hivatal Szociális Osztályához, illetve
Igazgatási Osztályához.
(2) Az e rendeletben, illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában
vagy azok megsértésével nyújtott szociális támogatást meg kell szüntetni, az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kötelezni kell
a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, illetőleg természetben nyújtott szociális ellátás esetén
a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
(3) A (2) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal
megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és
rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.
(4) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét az Szt. 17. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások
esetében egyedi esetben méltányosságból elengedheti, csökkentheti, vagy részletekben fizettetheti
meg.
8. §
Elemi kár esetén benyújtott átmeneti (krízis) segélykérelem elbírálásánál a jövedelmi
viszonyoktól indokolt esetben el lehet tekinteni.
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9. §
A Hivatal Szociális Irodája, illetve Igazgatási Osztálya a beérkezett kérelmeket döntésre
előkészíti, a megállapított támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel
kíséri. Indokolt esetben javaslatot tesz a támogatás megszüntetésére.
10. §
Az Szt. 7. § (1) bekezdése, valamint a 48. § (1) bekezdése alapján teljesített kifizetéseknek az arra
egyébként illetékes önkormányzattól történő visszaigénylése iránt a Hivatal Szociális Irodája,
illetve Igazgatási Osztálya intézkedik.

II. FEJEZET
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Ápolási díj
11. §
(1) Ápolási díjra jogosult az a nagykorú személy, aki az Szt. 41. § (1) bekezdésében, valamint a
43/A. §-ban meghatározottak szerinti hozzátartozót ápol.
(2) Ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú személynek, aki az Szt. 43/B §-ban
meghatározott hozzátartozót ápol, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak
másfélszeresét.
(3) Az ápolási díjban részesülő napi 4 órát meg nem haladóan munkát vállalhat az Szt. 42. § (1)
bekezdésének d) pontjára figyelemmel.
12. §
(1) Az ápolási díj havi összegét az Szt. 44. § (1) bekezdésének a), illetve b) pontja alapján kell
megállapítani.
(2) Az Szt. 43/B. § (1) bekezdése alapján megállapított ápolási díj az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(3) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében foglalt magatartás.
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Lakásfenntartási támogatás
13. §
(1) Lakásfenntartási támogatást kell megállapítani a Szt. 38.§ (2) bekezdésében foglalt feltételek
fennállása esetén (továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás).
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl lakásfenntartási támogatást kell megállapítani annak a
szociálisan rászoruló személynek is, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy
esetében az öregségi nyugdíjminimum 230%-át, és az Szt. 4 § (1) bekezdés b) pontja szerinti
vagyonnal sem a kérelmező, sem családja nem rendelkezik. További feltétel, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át elérje
(továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás).
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség 300,- Ft.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) egyszemélyes háztartás esetén 35 m2
b) kétszemélyes háztartás esetén 45 m2
c) háromszemélyes háztartás esetén 55 m2
d) négyszemélyes háztartás esetén 65 m2
e) öt- vagy annál több személyes háztartás esetén a d) pontban megjelölt lakásnagyság
minden további személy után 5-5 m2-rel növelve, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás
nagysága.
(5) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot egy év időtartamra kell megállapítani a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától. A kérelmeket évente meg kell újítani.
(6) Lakásfenntartási támogatás esetében a lakásnagyságot hitelt érdemlő módon (pl. tulajdon lap,
használatbavételi engedély, stb.) igazolni kell. Amennyiben az ügyfél a lakásnagyságot hitelt
érdemlő módon igazolni nem tudja, abban az esetben a Hivatal Műszaki Osztálya méri fel a
lakásnagyságot és az általa felmért lakásnagyságot kell a kérelem elbírálásánál figyelembe venni.
Az albérlet igazolására bérleti szerződést, a megosztott lakáshoz jogerős bírói határozatot kell a
kérelemhez mellékelni.
(7) A támogatás havi összege nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál. A támogatás összegét 100,- Ftra kerekítve kell megállapítani. A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta kell
folyósítani.
(9) A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható.
(10) A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kérelem folyamatosan nyújtható be.
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(11) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az
formanyomtatványon nyújtható be.

1.

számú

melléklet

szerinti

Aktív korúak ellátása
14. §
(1) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. § (1) bekezdésében
meghatározott személyek számára.
(2) A jegyző az aktív korúak ellátására jogosultaknak az Szt. 37. § (2) bekezdése alapján
rendelkezési állási támogatást, az Szt. 37/B. §-a alapján pedig rendszeres szociális segélyt állapít
meg.
15. §
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában – az egészségkárosodott
személyek kivételével – az együttműködésre kijelölt szerv a Muramenti Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat (8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2.).
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként
együttműködésre köteles a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében:
- a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál a rendszeres szociális
segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül nyilvántartásba veteti magát,
- írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő programról a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálattal,
- teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
- köteles a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot
tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni,
- az Szt-ben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.
16. §
(1) A Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei:
- figyelemmel kíséri az ellátás megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő
betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres
szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a megjelenéskor –
nyilvántartásba veszi,
- tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási
szabályairól,
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-

-

-

a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban
megállapodást köt,
folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítő programban foglaltak betartását,
legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról,
és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával
– módosítja a programot, illetve éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,
jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolattartásról esetnaplót
vezet.

(2) A jegyző
- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az
egészségkárosodottak) az ellátást megállapító határozatot megküldi a Muramenti
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnak,
- tájékoztatja a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatot
• az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűntetéséről,
• a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és a
szociális törvény 35. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség
előírásairól,
• a rendszeres szociális segélyre jogosult személy által az Szt. 37/C. § (4)
bekezdése alapján kötött megállapodásról.
17. §
A beilleszkedést elősegítő programok típusai:
a) csoportos készségfejlesztő tréningek,
b) önsegítő, probléma feltáró csoportfoglalkozások,
c) álláskereső klubfoglalkozások,
d) egyéni tanácsadások (életvezetési, munkavállalási, mentálhigiénés, pszichológiai, jogi),
e) együttműködés az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése
érdekében a családgondozóval,
f) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának
megszervezése érdekében.
18. §
(1) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy számára felróható okból:
a) az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül
nem jelenik meg a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál,
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b) a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által előírt időpontban
nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja,
c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,
d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre.
(2) A Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat az együttműködési
kötelezettség megszegéséről annak bekövetkeztét követő 15 napon belül értesíti a jegyzőt.

Időskorúak járadéka
19.§
(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat jegyzője időskorúak
járadékában részesíti az Szt. 32/B. § alapján azt
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-át,
b) az egyedülálló, 62 életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori összegének 95 %-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori összegének 130 %-át.
(2) Az időskorúak járadékának havi összegét az Szt. 32/C. §-ában foglaltak alapján kell
meghatározni.
(3) A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadékának folyósítására a Szt. 32/D.
§-ának rendelkezései az irányadóak.

Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj
(Bursa Hungarica)
20.§.
(1) A támogatás célja, hogy Kistolmács Község Önkormányzata a nappali felsőoktatásban tanuló
hátrányos helyzetű kistolmácsi fiatalok számára a továbbtanulással összefüggő költségeket
enyhítse.
(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat évente kerül kiírásra. A pályázati kiírást
az önkormányzat hirdetőtábláján kell közzétenni. A pályázati kiírás közzétételéről a Hivatal
Szociális Irodája gondoskodik.
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(3) A pályázatot a Hivatal Szociális Irodáján kell benyújtani az itt igényelhető pályázati
űrlapon, írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban.
(4) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási
intézmény által kiállított igazolás arról, hogy a pályázó milyen képzéstípuson vesz részt.
(5) A „B” típusú pályázat esetén a pályázó az űrlapon köteles megadni az adott évi felsőoktatási
felvételi tájékoztató alapján azon intézmények, karok és szakok/szakpárok teljes nevét,
melyekhez jelentkezését be kívánja nyújtani.
(6) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint a családjában, közös
háztartásban élők személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és a
jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó adatokat, bizonyítékokat a formanyomtatványhoz
becsatolni.
21. §
(1) A pályázatokat a Képviselő-testületet bírálja el. A határidőn belül benyújtott, előírások
szerinti feltételeknek megfelelő pályázatot előterjesztő pályázó minimum 1.000,- Ft havi
támogatásban részesül. A megítélt havi támogatás összegének 100,- Ft-tal maradék nélkül
oszthatónak kell lennie.
(2) Ösztöndíjban nem részesülhet az a hallgató, aki más önkormányzat hasonló célú ösztöndíját
elnyerte.
(3) A Képviselő-testület döntése során és azt követően az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei szerint jár el. A
pályázat elbírálása során jelen rendelet 3. §-ának (4) bekezdése nem alkalmazható.
(4) A megítélt ösztöndíjak összegét az önkormányzat egy tanulmányi félévre egyösszegben, az
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott ütemtervben megjelölt határidőre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bankszámlájára átutalja és az
átutalásról szóló bizonylat másolati példányát a jogosult részére megküldi. Az ösztöndíjat az azt
elnyert pályázóknak az a felsőoktatási intézmény utalja, ahol a hallgató a képzésben részt vesz.
Átmeneti segély
22. §
(1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti
segély nyújt.
(2) Kérelemre, vagy hivatalból átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki önmaga, illetve
családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások (betegség, elemi kár, egyéb) miatt anyagi segítségre szorul és az egy főre jutó
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jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
másfélszeresét, egyedülálló esetében a kétszeresét.

mindenkori

legkisebb

összegének

(3) Kérelmezőnként évente egy alkalommal a jövedelmi határtól és a gépkocsivagyontól a
jogosultság megállapításánál el lehet tekinteni.
(4) Az átmeneti segély iránti kérelmet az arra rászorult, illetve az is előterjesztheti, aki ilyen
helyzetről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő
megindításáról intézkedhet.
(5) Az átmeneti segély iránti kérelmet az arra rászorult a 2. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell a 3. számú melléklet szerinti
jövedelemnyilatkozatot és a 4. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.
23. §
(1) Az átmeneti segély egyszeri összegének felső határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 60 %-a, de rendkívül indokolt esetben (elemi kár, egyéb) ettől el lehet térni.
(2) Egy naptári éven belül ugyanaz a család, illetve személy legfeljebb a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum négyszeresének megfelelő összegű átmeneti segélyben részesülhet.
24. §
(1) Átmeneti segély adható alkalmanként, illetve havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély
pénzbeli vagy természetbeni lehet.
(2) Az átmeneti segély folyósítása történhet készpénzben vagy természetbeni juttatásként.
(Élelmiszer, tanszer, térítési díj, tüzelő, ruhanemű, egyéb).
(3) Átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, amelynek összege nem
haladhatja meg a 40.000,- Ft-ot. A kölcsönt 12 hónapon belül vissza kell fizetni, amit a
határozatban rögzíteni kell. Késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamatot kell fizetni. A visszafizetés feltételeit az önkormányzat és a
jogosult által kötött kölcsönszerződés szabályozza. A kölcsönszerződés tartalmazza a kérelmező
adatait, a kölcsön összegét, a törlesztés kezdetét, törlesztő részlet havi összegét, a törlesztő részlet
végét, valamint a biztosítékokra vonatkozó részt.
(4) Kamatmentes kölcsön nem állapítható meg abban az esetben, amennyiben a visszafizetés nem
biztosított, azaz ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 80%-át.
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25. §
(1) Legfeljebb két alkalommal adható átmeneti segély annak a személynek aki, vagy akinek a
vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
a) időskorúak járadékában,
b) ápolási díjban,
c) havi 4.000,- Ft-nál magasabb összegű lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
d) méltányossági alapon közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha az átmeneti segély hiánya a
kérelmező életét, testi épségét veszélyezteti.
26. §
A készpénzben megállapított és végrehajtható határozat szerinti átmeneti segély folyósítása
elsősorban postai úton, vagy számlára történő utalással, de különösen indokolt esetben - egy
naptári éven belül legfeljebb kettőször, az erre vonatkozó kérelem benyújtását követő pénztári
napon - pénztári kifizetéssel is történhet.

Temetési segély
27. §
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott
(temettető), annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozója volt
ugyan az elhunytnak, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, továbbá az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú
öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.
(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
28. §
(1) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül a Hivatal Igazgatási
Osztályán kell benyújtani és csatolni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított
számlák eredeti példányát.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni.
A megállapított segély összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét - a határozat számával
együtt a számlákra rá kell vezetni.
(3) Temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában is - utólagos elszámolási
kötelezettség mellett - megállapítható.
III. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
Köztemetés
29. §
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő
eltemettetéséről – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – a polgármester
gondoskodik, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban utolsó
lakóhely) szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségének megtérítését a köztemetés
elrendelésétől számított 60 napon belül igényelni kell.
(3) Ha az elhunyt személy utolsó lakóhelye a településen volt,
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni,
vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kell
kötelezni.
(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési
költségek Kistolmács Község Önkormányzata általi viselését követően a (3) bekezdés szerint kell
eljárni.
(5) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás lefolytatását, így a köztemetés elrendelésének
előkészítését és a költségek megtérítésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal Igazgatási Osztálya
látja el.
Közgyógyellátás
30. §
(1) Az Szt. 49. §-a szerint a közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az
egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése
érdekében biztosított hozzájárulás.
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(2) Kérelemre, vagy hivatalból - az Szt. 50. § (1) bekezdésében felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül
élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-át eléri.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A jogosultság egy évre kerül
megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja – az Szt. 50. § (5)
bekezdésben foglaltak kivételével - a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát
követő 15. nap.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
31. §
(1) A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja
meg a szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120 %-át,
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző az Szt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a jegyző részére előírt nyilvántartást a Hivatal Igazgatási
Osztálya vezeti és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az
egészségbiztosítási szerv felé.
(4) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos ügyekben az
eljárást a Hivatal Igazgatási Osztálya folytatja le.

IV. FEJEZET
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
32. §
Az Önkormányzat személyes gondoskodás keretében biztosítja az alábbi alapszolgáltatásokat, és
szakosított ellátást.
(1) Szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
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c) családsegítés,
d) közösségi ellátások (pszichiátriai gondozás),
e) nappali ellátás (Idősek Klubja).
(2) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ( Időskorúak Gondozóháza).

33. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 85/B. § (2) bekezdése alapján, a személyes gondoskodás keretében,
szervezeti integrációval, egy intézményen belül, négy településsel: Letenye várossal, Kistolmács,
Murarátka, Zajk községekkel közösen létrehozott Szociális Szolgáltató Társulás (Letenye,
Bajcsy-Zs. u. 2.) keretében működtetett letenyei Gondozási Központban (8868 Letenye,
Bajcsy-Zs. u. 2.) alap, nappali és bentlakásos intézményi formát biztosít. A fenntartói jogokat
Letenye Város Önkormányzata gyakorolja. A Szociális Szolgáltató Társulás egyébként a Dél-Zala
Murahíd Letenye Többcélú Társulás 8868 Letenye, Kossuth u. 10. keretében működik
mikrokörzeti társulásként.
A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások:
a) szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás (Idősek Klubja)
b) szakosított ellátási forma:
- átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény (Időskorúak Gondozóháza)
(2) A Gondozási Központ ellátási területe:
a) étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás: Letenye város, Kistolmács, Murarátka
és Zajk községek közigazgatási
területe
b) átmeneti ellátást nyújtó gondozóház:
Zala megye közigazgatási területe
34. §
(1) Az Szt. 64. § (1) bekezdésében foglalt családsegítés szociális alapszolgáltatást az
Önkormányzat a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szociális
szolgáltatót fenntartó társulásban történő részvétellel, a társulás Családsegítő Központja útján
látja el. Székhelye: 8864 Tótszerdahely, Zrínyi M. tér 2. A fenntartói jogokat Tótszerdahely
Község Önkormányzata gyakorolja.
(2) A Családsegítő Központ ellátási területe: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely,
Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, Eszteregnye, Fityeház, Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Kistolmács,
Lasztonya, Lispeszentadorján, Maróc, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Oltárc, Petrivente, Pusztamagyaród, Rigyác, Semjénháza, Szentmargitfalva, Szepetnek,

Tótszentmárton, Tótszerdahely,
közigazgatási területe.
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Valkonya, Várfölde, Zajk községek és Letenye város

(3) A családsegítés szociális alapszolgáltatás elérhetősége Letenyén: Polgármesteri Hivatalban
Kossuth u. 10. sz. alatt, minden szerdán: 8-11 óráig, minden pénteken: 8-10 óráig.
35. §
Az Szt. 65/A § (1) bekezdése szerinti Közösségi alapellátást a pszichiátriai betegek részére
történő gondozást az Önkormányzat a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás ( 8868
Letenye, Kossuth u. 10) keretében biztosítja, a Társulás és a Völgy Alapítvány (Bázakerettye,
Virág u. 4.) között megkötött feladat ellátási szerződés útján.
V. FEJEZET
A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
Étkeztetés
36. §
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
Házi segítségnyújtás
37. §
(1) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást az
Szt. 63. §-ában foglaltak szerint.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
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c) a veszélyhelyzetek kialakulásának
való segítségnyújtást.

megelőzésében, illetve azok elhárításában

(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik
szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat
keretében történő ellátást.
(4) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. § (4) bekezdése, valamint
az Szt. 63. § (8) bekezdése szerinti kivétellel – vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

Családsegítés
38. §
(1) Az Önkormányzat által a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.
Az Önkormányzat az ellátást e rendelet 34. §-ában foglalt intézményfenntartói társulási formában
biztosítja a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján.
(2) A Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítésre vonatkozó
feladatait az Szt. 64. §-ában meghatározottak szerint látja el.
(3) A Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat az egyén és a család számára
nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

Közösségi ellátások - pszichiátriai gondozás
39. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 65/A. § (1) bekezdése szerinti közösségi alapellátást, a pszichiátriai
betegek részére történő gondozást a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás keretében
biztosítja e rendelet 40. §-ában foglaltak szerint, a Társulás és a Völgy Alapítvány között
megkötött feladat ellátási szerződés útján.
(2) A közösségi ellátások igénybevételéről a fenntartó rendelkezik. A közösségi ellátások
igénybevétele térítésmentes.
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Nappali ellátás – Idősek Klubja
40. §
(1) Idősek Klubja az Szt. 65/F. §-ában foglaltak szerint a hajléktalan személyek és elsősorban a
saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.
(2) Az Idősek Klubja heti öt napos nyitvatartással a házirendben és a szakmai programban
meghatározott időkeretben biztosítja az ellátást.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Időskorúak Gondozóháza
41. §
(1) Időskorúak Gondozóházában való elhelyezésre jogosult elsősorban az a 18. életévét betöltött
személy,
a) aki egészségi állapota, vagy más ok alapján önmaga ellátására otthonában időlegesen
nem képes, és otthonában történő ellátása az alapszolgáltatások keretében, illetve
családjában nem biztosított,
b) akinek egészségi állapota szakellátást nem igényel,
c) aki nem szenved olyan pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben, ami miatt időskorúak
gondozóházában nem gondozható,
d) aki esetében demencia körébe tartozó kórkép nem került megállapításra.
(2) Az Idősek Gondozóházában történő elhelyezés időtartama legfeljebb egy év lehet, mely
időtartam az intézmény orvosának szakvéleménye alapján különösen indokolt esetben egy
alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
(3) Az intézménybe olyan személy kérheti a felvételt, akinek bejelentett lakcíme Zala megye
területén van.
(4) Az intézményi elhelyezést megelőzően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet meghatározott számú melléklete
szerinti adatlap felhasználásával előgondozást kell végezni.
43. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az az ellátást
igénylő kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes
képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes
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képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem
korlátozta – önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi
elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása
szükséges.
(2) Az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételére irányuló kérelmet
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (Idősek Klubja),
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Időskorúak Gondozóháza)
esetében a Gondozási Központ vezetőjénél,
(3) A családsegítés szolgáltatás igénybevételét a Családsegítő Központnál e rendelet 38. § (3)
bekezdése szerint lehet kezdeményezni.
(4) A közösségi ellátás (pszichiátriai betegek részére történő gondozás) igénybevételét a Völgy
Alapítványnál lehet kezdeményezni.
Az intézményi jogviszony keletkezése
44. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését
a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének határozata,
b) a bíróság ideiglenes intézkedését tartalmazó végzése,
c) a bírói ítélet,
d) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhivatal határozata
(a továbbiakban a)-d) pont alattiak együtt: beutaló határozat),
e) az intézményvezető intézkedése,
f) az Szt. 94/D. § szerinti esetben a megállapodás
alapozza meg.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az alapszolgáltatás, a
nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetében az intézményvezető dönt.
(3) Az alap-, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben történő elhelyezésről az
intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.
(4) A személyes szolgáltatást nyújtó szociális ellátás igénybevételének megkezdésekor az Szt. 94/
B. §-ában foglaltak szerint az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes
képviselőjével megállapodást köt, kivéve ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelező intézeti
elhelyezést kimondó döntésén alapul. Nem kell az ellátottal írásbeli megállapodást kötni
családsegítés esetén.
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45. §
(1) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmény esetén, ha az intézményvezető
férőhely hiányában az ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, úgy a kérelmet a kézhezvétel
napján nyilvántartásba veszi.
(2) A nyilvántartás célja az igények teljesítési sorrendjének megállapíthatósága. A nyilvántartott
igények teljesítésének indokoltságát évente felül kell vizsgálni.
(3) A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
- a kérelem beadásának, a beutaló határozat közlésének időpontját,
- a kérelmező személyazonosító adatait,
- a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét,
- a tartásra köteles személy, illetve törvényes képviselője természetes személyazonosító
adatait.
(4) A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény teljesült, illetve az
ellátásra vonatkozó igény megszűnik.
(5) A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot
megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható ki.
46. §
(1) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők
elhelyezéséről.
(2) Az intézmény vezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak
helyzete a soron kívűli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a
kérelemben fel kell tüntetni.
(3) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető az igény
kielégítésének sorrendjéről az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával
dönt.
Az intézményi jogviszony megszűnése
47. §
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az Szt. 100-104. §-a értelmében kell eljárni.
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A jogosultak érdekvédelme
48. §
Az intézményi elhelyezést igénybevevő jogosultak és hozzátartozóik érdekvédelmét az Szt.
97-99/A. §-ai alapján kell biztosítani.

A bentlakásos szociális intézményekre vonatkozó külön szabályok
49. §
A bentlakásos szociális intézményekre vonatkozó feladatokat az Szt. 105-109. §-ában foglaltak
szerint kell ellátni.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
50. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetéssel lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kistolmács Község
Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni szociális
ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 14/2007. (IX. 28.) számú
rendelete és annak módosításai.
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