Zánka Község onkormányzata
Képviselő-testülete
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ZANIKA

3l20r4. GI. 5.) önkormányzati rendelete
aZ egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásárő|
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testtilete a szociális igazgatásről és a szociális
ellátásokról szőlő \993. évi III. törvény 32. $ (3) bekezdésében, 33. $ (7) bekezdésében,
38. $ (9) bekezdésében,43lB. $ (1) bekezdésében' 50. $ (3) bekezdésében,62. $ (2)
bekezdésében, valamint a gyerrnekek védelméről és a gyámügyl igazgatásrőI szőlo t997.
évi XXXI. törvény 18. $ (2) bekezdésében, a 29 $. (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkórében eljáwa a k<ivetkezőket rendeli el:

FETBZET
Általános rendelkezések
I.

1" $ (1) A rendelet hatá|ya kiterjed a Ztnka községben é1ő, szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szőLó 1993. évi III' törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. $ (1) - (4A),
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló 1997. XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 4. $. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre, valamint
a hajléktalan személyekre.
(2) A rendelet alkalmazásában a fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. $-ában
fo glaltak az ir ány adők.

A rendeletben szabályozott ellátási formák

3. $ Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) e rendeletben szabályo zza aZ alábbi pénzbeli és természetben nyújtott szociális
és gyermekvédelmi ellátásokat:
a) Pénzbeli ellátások:
aa) aktív koruak ellátása,
ab) normatív lakásfenntartási támo gatás'
ac) a Szt. 43lB (I) bekezdésében meghatározott ápolási díj;
ad) önkorm ányzatí segély,
ada) eseti: általános eseti önkorrnányzati segély, gyógyszerkiadásokra tekintettel
megállapított önkorrnányzati segély, temetési költségekre tekintettel megállapított
önkormányzati segély,
adb) rendszeres : önkormányzati segély,
adc) kamatmentes kölcsön,
ae) szriletési támogatás.
b) Természetben nyújtott szociális és gyerrnekvédelmi ellátások:
ba) köztemetes
bb) méltányossági közgyógyellátás
bc) pénzbeli ellátás helyett tetmészetbeni szociális ellátás forrnájában is nyujtható
ellátások: önkormányzati segély' lakásfenntar1ási támogatás, rendszeres szociális segély,
gyermekek napközbeni ellátása.

c) Szociális alapszolgáltatások:
ca) falugondnoki szolgáItatás,
cb) étkeztetés,

cc) szállítási szo1gáltatás
d) L'Ázi s e gítségnyúj tás,
ce) családsegítés,
cf) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
c

d) Személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti alapellátások:
da) gyermekjóléti szoIgá|at,
db) gyermekek napközbeni ellátása.

Hatáskörök

3. $

A

gyakorlása

képviselő-testiilettől átruháZott hatáskörben Zánka Község Polgármestere (a

továbbiakb an: pol gárrnester) dönt:

a) halasztást nem túrő esetben' amennyiben a kérelmező létfenntartásának
biztosítása azonnali intézkedéstigényel, aZ általános eseti önkormányzati
segélyezésről. Ebben az esetben a polgármester által megállapítható segély

b)
c)
d)
e)

0

összege legfeljebb alkalmanként 25.000.- forint lehet.
gyógyszerkiadásokra tekíntettel megállapított önkormányzati
a születési támogatásról;

segélyrőL,

méltányossági közgyógyellátásról,
étkeztetéstől,
szállítási szolgáltatás engedélyezésérő1.
a
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4. $ (1) Az eljárás megindítása tör1énhet:
a) kérelemre, illetve
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével- hivatalból.

b)
(2) A

pénzbeli és a természetben nffitott szociális ellátások iránti kérelmet a
képviselő-testület hivatalánál (a továbbiakban: hivatal) kell előterjeszteni.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet - a (4) bekezdésben
me ghatár o zott kivétellel - a képvi selő -testület hiv atal ánál kell előter1' eszteni.
(5) A kérelmet szőban vagy írásban lehet előterjeszteni, a szóbeli kérelemről
j egyzőkönyvet
kel1 felvenni.
(6) Az eljárás hivatalból tör1éno megindítására javaslatot tehet:
a) a települési képviselo;
b) a polgármester;
c) a jegyző;
d) egészségügyiszerv;
e) köznevelési intézmény;
f) társadalmi szerv ezet.

5.$ (1) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet és a hivatalból indult eljárást környezettanulmány felvételéveltámaszthatja aLá a jegyző, és terjeszti a hatáskörrel
rendelkező szerv elé.

(2) A környezettanulmány készítésérea közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabá|yairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyszíni
szemlére vonatkozó szabályai az irányadók.
(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igény|őnél a tárgyévben már készült
környezettanulmány és azígénylokörülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.
(4) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem
rendelkezik - e rendelet szerint kell benffitani a vagyoni, jövedelmi viszonyokra
vonatkozó tytlatkozatot, illetve igazoIást.
6. $ (1) A jövedelemszámításnál irányadő idószak, amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik:
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap;

az egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenülmegelőző
12bőrup.
(2) A kérelmezőnek a kérelemben - és ha van, akkor az annak mellékleteként benyújtott
dokumentumban ' feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. $-ában meghatározottak
szerint kell igazolnia.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelemhez az igyfélnek kell csatolnia az
5.$ (4) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a bizonyitékokat, amelyeket
jogszabály az egyes ellátásoknál előír, illeJőleg amelyek benyujtására az ügyfél
jogszabály rendelkezése alapján felhívható, továbbá amelyek az ijgy elbíráLásáboz az
-

ügyfél megítéléseszerint elengedhetetlenül szükségesek.
(4) A hivatalból indult eljárásoknál a 5.$ (4) bekezdósben meghatározott, a kérelemhez
csatolandó iratokat azigyféItő|, az eljárás megindításátől' számitott 8 napon belül kéri be
a jegyző.
7. $ (1) Ha a kérelmező létfenntartását veszé|yeztető körülmény ál1 fenn, a szociális
ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igény|ő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen
esetben a jegyző a ltatározat kiadását követően 5 napon belül helyszini ellenőrzéssel
vizsgálja rneg a nyilatkozat valődiságát. Az esetlegesen jogtalanul felvett összeg
visszafizetésérea hatáskör gyakorlójának 8 napon belüljavaslatot tesz.
2.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

A

rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
elsősorban folyószámlára valő átutalással, postai úton, vagy házípénztárból készpénzben
fizeti ki a hivatal.
(2) Az önkormányzati segélyek kifizetése' illetve támogatások pffitása, a hatáskörrel
rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül tör1énik"

8. $ (1)

3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

9. $ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséreaz Szt. 17. $. rendelkezései az
irányadóak.

Adatkezelés
10. $ (1) A szociális ellátásokravonatkozó adatkezelés és adatvédeIemaz Szt. 18-24. $-a
és a vonatkoző továbbijogszabályok szerint illeti meg az igény|őt.
(2) Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésérevaló
bozzét1áruIását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügÉé1figyelmét fel kell hívni.

III.

FEJEZET

1' Pénzbeli ellátások

Aktív koruak ellátása, rendszeres szociális segélyezés

Az

aktív koruak ellátására való jogosultság feltéte7eit, az ellátás összegét az Szt.
33-37lC $-ai állapítják meg.
(2) Az Szt. 37 . $ (1) bekezdés d) pontja alapján - az Szt.37. $ (1) bekezdés a) c) pontján
tul - a képviselő-testület az aktív koruak ellátására jogosult személy részéte
a) a családt könilményeire,
b) az egészségügyiállapoÍára,
c) a mentá|is állapotára
való tekintettel rendszeres szociális segélyre valp jogosultságot állapít meg.
(3) Az (2)bekezdés a) pontja szerinti családi köriilménynek minősül
a) az egy házÍafi.ásban lévő, naponta 5 óra ápolást' gondozást igénylő beteg
11. $ (1)

hozzátattoző,
b) a nem egy háztartásban lévő, naponta 3 őra ápolást, gondozást igénylő beteg
hozzátartoző.
(4)
bekezdés b) pontja szerinti egészségügyiállapotnak minősül
^(2)
a) aI<l munkaképességétlegalább 50 oÁ-ban elvesztette,
b) aI<l40 %o-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
c/ aki vakok személyi járadékában részesül,
d) aki fo gyatékoss ágt támo gatásb an részesül.
(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti mentális állapotnak minősül
a) az a személyiségzavat, amely a közfoglalkoztatás során a saját, valamint a
környezetét veszél1mek tenné ki'
b) aZ a viselkedészavar, amely a közfoglalkoztatás során a saját, valamint a
kőtnyezetét veszélyriek tenné ki.
(6) A (2)-(4) bekezdés szerinti feltételek igazo|ásaként aháziorvos Vagy szakorvos által
kiállított, 1 hónapnál nem régebbiigazolást lehet elfogadni.
(7)Az aktív koruak ellátására jogosult, egészég-károsodottnak nem minősülő személy (a
továbbiakban: aktív koru ellátott) a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként egyúttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szerwel:
(8) A képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv:
a) ZánkaKözség Önkormányzata
b) Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfiiredi Járási Hivatal Munkaügyi
Központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)
c) Balatonfi.iredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: BSZAK
családsegítés)
d) PRoBIo Zfi. (8230 Balatonflired, Fürdő u. 20.),

e)

0

Balatoni Yizugyi Kirendeltség (8600 Siófok, Yámházu.6.)
g) Balaton-felvidéki Vizitársulat (8300 Tapolca, Hegymagasi u. 2.)
- Z ánka Kö z s é g Önkormányz atáv aI kötött me gáll apodás al apj án.
(9) Az együttműködés eljárási szabályai:
a) A rendszeres szociális segélyezett az egyi'ittműködésre kijelölt szerr,rrel a
rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő
naptól számitotÍ 15 napon belül, elhelyezkedése érdekében Í-elveszi a kapcsolatot,
igénybe veszi a munkaügyi központ áLta| szervezett munkaerőpiaci
szo1gáltatásokat.

b) Zánka Község Ónkormányzata, valamint a 30 $ (3) bekezdés szerinti
együttműködésre kijelölt Szerv a rendszeres szociális segélyezett részére
ío glalkoztatást bizto sít, mely

közmunka útj án telj esítheto.
együttműködési kötelezettség megszegésének észleléseesetén a képviselőtestület által egyiittműködésre kijelölt szerv képviselője köteles 5 munkanapon
belül, írásban dokumentált jelzéssel é|ni a jegyző felé.
(10) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) egyéni képességeketfejlesztő vagy életmódot formáló, az együttműködésre
kijelölt szerv által szetvezett foglalkozásokon' tanácsadásokon való részvétel
b) munkavégzésre tör1énő felkészítő programokon való részvétel, egyénre szabott
munkavégzésre kötelezés (alkalmi munkavállalás, saját környezet rendbetétele)
c) közhasznu munka' közcélú munka, kozmunka
(l1) Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett, aki:
a) az egyiÍtműködésre kijelölt szerwel határidőben, felhívás ellenére nem veszi fe1
a kapcsolatot és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja
b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, a program
végrehajtása érdekébenvállalt kötelezettségét nem teljesíti, Vagy azt
visszautasítja;
c) a beilleszkedést segítő programban való részvételekeretében a foglalkozáson
vagy munkavégzésre nem jelenik meg és távolmaradásának okát 3 napon belül
nem igazolja;
d) ha az aktiv koruak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata
során együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget;
e) munkavégzéssorán a munkaeszközt, védőfelszerelést szándékosan megrongálja;
0 munkavégzéskor ittasan jelenik meg' vagy munkaidoben alkoholos befolyásoltság
alatt áIl.
(12) A jegyző megszünteti az aktív koruak ellátására való jogosultságot, ha a rendszeres
szociális segélyre jogosult személy az e rendeletben megállapított együttműködési
kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

c) Az

Normatív 1akásfenntar-tási támogatás

12. $ (1) Az Szt. 38. $ (9) bekezdése a|apján a képviselő-testiilet a notmatív
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója,
illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettsógének biztosítására
vonatko zó a n az aLábbt fe ltétel eket határ o zza me g:
a) Íiszta legyen a lakás Vagy a ház, az épület udvara, ker1je, az épúletkerítésselkívül
határos területe, a járda,
b ) az ingatlran állagmeg őr zé s e bizto sítva le gyen.

(2) A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a lakás vagy a
ház valamennyi helyiségének padozata tiszta, berendezéseinek, felszereléseinek felülete
por1alan, a nytIászárók tiszták, az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, a kerítésés a
járda közötti terulet, járdahiányában a közútig tartó tenilet karbantartott, téli hónapokban
megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása, az érintett területen az őszi
lomb eltakarítása legkésőbb november 30-ig megtörténik.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha az ingatlanon a
csapadékvíz e|vezetés megoldott, a házon vagy a lakáson, a melléképületeken, az
udvaron tárolt eszközökön,
kerítésekennem lehet észlelni - anyagijellegű kiadást nem
igénylő - karbantar1ási, javítási munkák elvégzésénekhiányát, valamint balesetveszélyes
állapotot.

(4)

A

(1) bekezdésben meghatározott feltételeket a kérelmező yagy a jogosult által

életvitelsz erű en l akott l akókörnye zetére kell vonatk oztatn|
(5) A jegyzo a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséreaz érintettet 15
napoS határidő kitűzésével szólítja fel'

Ápolási díj
13. $

A képviselő-testtilet ápolási dijat

me ghatár ozott sz emély r észére.

állapíthat meg az Szt.43lB" $ (1) bekezdésében

14. $ (1) Apolási díj állapítható meg e rendeletben foglaltaknak megfelelően annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévétbetöltött taftósan beteg személy ápolását, gondozását
végzt.
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megálIapítása
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb összegének |50 oÁ-a, egyedülálló esetén annak
200Yo-a.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási
d4 az Szt. 42. $ (1) bekezdésébenmeghatározottakon tul' ha az ápoIt taftását, gondozását
tartási, öröklési va gy ól etj ár adékt szer ző désb en váll alták.
(4) Az ápolást végző személy az Szt. 42. s Q) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét
akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik
a) az ápoIt lakóhelyén az ápo|t személy alapvető gondozási, ápolási igényének
kielégítéséről
aa) a megfelelő - legalább napi egyszeri - meleg étel biztosításáról,
ab ) a győ gyszerhez v alő hozzájutásról,
ac) egyéb alapveto ápolási, gondozási feladatok ellátásáról,
b) az el|átott és lakókötlyezete megfelelő higiéniás korülnrényének biztosításáról,
krilönösen:
ba) a furdetésről' mosdatásról,
b b) a lakás takarításáról és tisztántarlásáról.
(5) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítéséta jegyző évente 1
alkalommal ellenorzi.
15. $ (1) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg 80%-a.
(2) Más rendszeres pénzellátásban is részesülo jogosult esetén az Szt. 44. s . Q) bekezdés
alkalmazandó.

16. $ (1) Az ápolási díj iránti kérelemhez mellékelni kell a ktilön jogszabályban
meghatározott igazolást és szakvéleménfl, és a ktilön jogszabály által rendszeresített
vagyonnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltiintetett jövedelmek
valódiságának igazolás ára szolrgálo iratokat.
(2) Az ápolási díjra való jogosultságot kétéventekell felülvizsgálni.
onkormányzati segély
17. $ (1) A képviselő-testület önkorrnányzati segélyre való jogosultságot áIIapítmeg azon
személy részére,aki önmaga, családja létfenntar1ásáról más módon nem tud

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(2) onkorrnényzati segélyben azt a személyt indokolt részesíteni, aki önmaga, illetve
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező, nem váfi többletkiadások, - így különösen betegségbez, halálesethez, elemi
kár elháritásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, az
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásboz. a gyermek családba visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások - Vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(3) Az önkormányzati segély formái:
a) esett önkormányzati segély,
aa) általános eseti önkormányzati segély,
a b ) gy ő gy sz erki adáso kra tekintettel me gállapított önkorm ányzati s e gély'
a c) temetési kö lts é gekre tekintettel me gállapított tjnkorm ányzatí s e gély;
b ) rendszeres önkormányzaÍi segély,
c) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segé|y'
(a) Egv naptári éven belül egy jogosu|t számára az eseti és a rendszeres önkormányzati
segély legfeljebb összesen 8 alkalomra állapítható meg.
a) Eseti önkormányzati

segély
Áltulá.'o' eseti önkor mányzati segély

18. $ (1) Általános eseti önkormányzati segélyre jogosult a 17. $ (1) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállása esetén az a személy, akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdu mindenkori legkisebb összegének 200 oÁ-át,
egyediilálló esetén 250 %-át nem haladja meg.
(2) Általános eseti önkormányzati segély egy naptári évben maximum két alkalommal

állapítható meg.
(3) A kérelmezőnek a kérelmébeníndokolnia kd'| az általános eseti önkormányzati
segélyre való rászorultságát.
() Az általános eseti önkormányzati segélyre való jogosultságról sürgős, létfenntartást
közvetlenül veszélyeztető helyzetben aZ önkormányzat képviselő-testiiletének
felhatalmazása alapján, áÍruházotÍ hatáskörben a polgármester dönt.
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben - pl. elemi kár, a létfenntar1ást veszélyeztető
lopás' rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség esetén - jövedelemhatártól
fiiggetlenül átmeneti segélyt kell megállapítani' ha az igényjogosult a rendkívüli
könilményt igazolja, arra vonatkozőannytlatkozatot tesz, illetőleg, ha azkoztudomású.

(6)

Az egy alkalommal kifizetett általános eseti önkormányzati segély összege legalább

4.000.-Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének L50 %-a.
(7) Különös méltánylást érdemlő esetben a rendelet hatáIya alá tatoző személy, jogosult

évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül általános

eseti
önkormányzatí segélyben részesíthető (pl.: beiskolázási támogatás, idősek köszöntése).
19. $ (l) Az önkorrnányzatt segély iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabály
által rendszeresített jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jovedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint a létfenntarlást veszélyeztetó
többletkiad ás ígazolására szolgáIő számlákat, iratokat.
(2) Ha az igénylő vagy családja jövedelme kizárőlag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból
vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétségmerül fel a nyilatkozat valódiságát
illetően, ugy a jegyzőbeszerzi a megyei NAV igazolását.
(3) Abban az esetben' ha a létfenntar1ást veszéIyeztető többletkiadás igazolása az (l)
bekezdésben meghatározotÍ módon nem lehetséges a kérelemhez csatolni kell a
kérelmező nyilatkozatát a többletkiadás/ok/rőI és azloW becsült összegéről, amennyiben
azlokalit kérelmében nem ti.intette fel.
20. $ (1) A megállapított önkormányzati segély folyósítása készpénzben'vagy az igénylló
költségeinek közvetl en átv állaIásával töft énhet.
(2) Amennylben az ügy összes körülményeire figyelemmel feltételezheÍő, hogy a segél5,'t
nem a rendeltetésnek megfelelően hasznáLja fel a jogosult, annak felhasználását a
képviselő-testület döntése a|ap1án a jegyző ellenprizni köteles.

Gyógyszerkiadásokra tekintettel megállapított önkormányzati

segély

21. $ (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel önkormányzati segélyre jogosult a 17. $ (1)
bekezdésében meghatározott feltételek fennállása mellett aZ a személy, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 200 %-át nem haladja meg.
(2) Gyógyszerkiadásokra tekintettel onkormányzati segélyÍegy naptári évben maximum
három alkalommal lehet adni.

(3)

Az egy alkalommal kifizetett

gyógyszerkiadásokra

tekintettel adott önkormányzati

segély összege 20.000._ Ft.
(4) A kérelmezőnek a kérelméhezcsatolnia kell a gyógyszerkiadásairól szőlő számlákat,
val amint sz akorvo s tgazolás át a gy ő gy szerek szüks é ge s sé gérő 1.
(5) A gyógyszerkiadásokra tekintettel kér1 önkormányzati segélyre való jogosultságről az
önkorrnányzat képviselő-testületének jelen rendeletbe foglalt feIhata|mazása alapján,
átnJl"Léűott hatáskörben

a polgárrnester a kérelem beórkezését követően haladéktalanul

dönt.

Temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati

segély

22. $ (l) A polgármester a községben állandó lakcímmelrendelkező szemóly elhalálozása
esetén egyszeri temetési költségekre tekintettel nyújtott önkormányzati segélyt biztosít
annak a Zánkai állandó lakcímmel rendelkező eltemettetőnek,
a) akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri e| az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2000Á-áÍ, egyedülálló esetén 250%át, és a temetési költségek viselése saját, és családja megélhetését
veszélyezteti.

b) aki a hadigondozásról sző|o 1994. évi XLV. törvény 16.$-a alapján temetési

hozzájárulásban nem rószesült.
segély összege alkalmanként nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségeinek I0 oÁ-a' 20.000.-Ft' de elérheti a helyben szokásos
legolcsóbb teljes temetési költség 50oÁ-át, ha a költségek viselése a kérelmezó vagy
családj a létfenntar'tását veszélyezteti.
(3) Amennyiben az eltemettetés körülményei ismertek és tisztázottak, a támogatás
hivatalból is nyújtható.
23. $ A képviselő-testiilet temetési költségekre tekintettel segélyt nyujthat a 22. $ (1)
bekezdésben ír1akon tulmenően annak, aki nem állandó Zánkai lakos, de a meghalt
zénkai személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan' de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja létfenntar1ását veszélyezteÍi, és családjában aZ egy fore jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200yo-át,
egyedülálló esetén annak 250 %-át.
24. s A segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétő| számitott 30 napon belül kell
előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeit igazolő
számlát.
25. $ A segély összege a 23.$ esetén a jövedelmi viszonyok figyelembevételével 10.000
3 0.000,- Ft-ig terjedhet.
26. $ A 22.$ (1) bekezdésben leírl esetben nem állapítható meg temetési segély akkor:
a) ha az elhunytnak jelentős összegű biztosítása volt'
b) ha az elhunyt 15.000.000,- Ft ér1éket meghaladó ingó- vagy ingatlan vagyonnal
rendelkezett, és az a temettetést vá|LaIőra száIl.

(2)

A

b.) Rendszeres önkorm ányzati segély

?7. $ (1) Önkorrnányzati segély adható megÍtatározott időszakra havi rendszerességgel.
onkormányzati segély egy naptári évben ugyanannak a személynek maximum 6

alkalommal adható.
(2) Rendszeres önkotmányzati segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy
fore jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének I30 %o-át nem
haladja meg, és tartós létfenntartási problémákkal kÍ'izd, Vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(3) A létfenntartási problémák tényéta kérelemben ismefietni és igazolni kell.
() Az rendszeres önkormányzat segély kifizetése a tárgy hónapot követő hónap 5'
napjáig' utólagosan, utalással történik.
(5) A rendszeres onkorrnányzati segélyről szőlő döntésnél figyelembe kell venni a
6212003. (III. 27 .) Korm. rendelet 3 l. $ (1) bekezdésében foglaltakat.
Kamatmentes kö

lc

sön formáj

áb

an nyuj tott önkormányz

ati

se

gély

28. $ (1) Önkormányzati segélyt kamatmentes kölcsön formájában annak a személ1mek
lehet nyújtani, akinek
a) csaIádjában az egy fore jutó jövedeIem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének I30 %-át nem haladja meg, és

b) tatős létfenntartási problémával kell megküzdenie
ba) elemikár vagy bűncselekmény miatt, vagy
bb) a családjában bekövetkezett tartós betegség miatt.

(3) A kamatmentes kölcsönt 12 hőnap idotartamra kell nyújtani. A kölcsön összege
maximum 200.000.- Ft. Az ellátást adott családban lévő személyek részéreévente csak
egy alkalommal lehet biztosítani'
(4) A kölcsön törlesztését az egyősszegű folyósítás hónapj átő| számitott harmadik
hónapban kell megkezdeni. Az egy havi törlesztő rész|et a kölcsön összegének
tizenketted része. A visszafizetés megkezdésének határideje az érintett hónap 10. napja.
Szü1etési támogatás

29. $ (1) A polgármester a gyermek születésétkövetően egyszeri, vissza nem tórítendő
támogatásban részesítia szülőt, melynek összege gyerrnekenként 50.000 Ft.
(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike' Vagy a gyermekét
egyedül nevelo szülő a szülés napját közvetlenül megelőzően egy évtg Zánkai á1landó
lakos legyen.
(3)

A

támogatás a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával a születést követő 60

napon belül igényelhető.

2. T ermészetben nyr1jtott ellátások

Köztemetés

A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetósi
költségnél magasabb összegben megállapítani.
(2) A képviselő-testület az Szt' 48. $ (3) bekezdés b) pont1ában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól
a) Észbenmentesíti az eltemettetésre köteles személy't, amennyiben az érintett
személy családjában aZ egy fore jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 130
oÁ-át, egyedül é1ő esetén a l50 oÁ'át,
b) Íeljes összegben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az
érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj összegét, az éúntettszemély hasznosítható vagyonnal nem rendelkezík és a
temetési költségek hagyatéki teherként történő érvényesítésérehagyaték hiányában
nem kenilhet sor.
30. $ (1)

Közgyógyellátás

méltányossági alapon

31. $ (1) A polgármester kérelemre méltányosságból közgyógyellátásra való
jogosultságot állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek
család.jában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg aZ öregségi ni'ugdlj
legkisebb összegének 27a%o-áÍ, egyedül élő esetén 275 oÁ-át, és havi rendszeres gyógyító
ellátásnak költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2\oÁ-át,
feltéve, hogy közgyógyellátásra az Szt.50. $ (1)-(2) bekezdése alapján nem jogosult.
(2) Azon rászoruló személy részére,ak1k az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem
fel elnek me g, gyó gys z erki ad ásokra tekintettel önkorm ányzatt s e gély b izto sítható.
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Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások

A képviselő-testület döntése alapján a céIszerű felhasználás érdekébenpénzbeli
ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni
szociális ellátásként adható:
a) a lakásfenntar1ási támogatás;
b) az önkormányzaÍi segély,
c) rendszeres szociális segély.
33. $ Természetbeni ellátás kiilönösen: aZ Erzsébet-utalvány, aZ élelmiszer-, a
tüzelősegély, a kőzizemi díjak átvállalása, a tankönyv, tanszervásárlás támogatása' a
tandíj, illetve a gyermekintézmények térítésidíjának kifizetéséhez nyujtott támogatás'
32. $

IV. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
Étkeztetés

A települési önkormányz

at az étkeztetés keretéb en az Szt.62. $-ában meghatározott
szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkezÍeÍéséről
gondoskodik.
35. $ (1) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt:
a) 65. életévétbetöltötte,
b) rokkantsági nyugellátásban részesül,
c) egészségiállapota, tar1ós betegsége, fogyatékossága, pszichiátria, vagy
szenvedélybetegsége miatt a napi egyszeri meleg ételt saját maga számára biztosítani
nem tudja,
d) hajléktalan.
(2) Az (l) bekezdés b) pontja a|apján kérelmezett étkeztetés esetében a rászorultságot a
nyugellátást megállapító határozat másolatával, vagy orvos-szakértői vélemény
másolatával, a c) pont esetében háziorvosi igazolással kell bizonyítani.
(3) Az ellátásban részesülő, ha jövedelemmel rendelkezik térítésidíjat köteles fizetni,
amelyrek mértékéta képviselő-testület krilön rendeletben állapítja meg.
(4) Az étkeztetéstör1énhet
- helyben fogyasztással,
- a jogosult általi elvitellel,
- házboz szállítással.
(5) Az étel háZhoz szálIítása az önkormányzat alkalmazott1a, a szociális segítő által
történik.
(6) Házhozszá|litásra csak különösen indokolt esetben, annak szükségességéről szóló
otvosi igazolás benyujtását követően van lehetőség.
(7) Jelen rendelet hatályba lépéseelőtt megállapított étkeztetéstigénybevevőkrészéreaz
eb é d bázhoz szá|lítás a továbbra i s térítésmente s en bizto sított.
(8) Az étkeztetésnyújtásának rnódjáról az igénybevevővel kötött ellátási szerződés
rendelkezik.

34. $

i1

Szállítási szolgá1tatás
36.$ (1) A képviselő-testriletto! éLtl'Llbázott hatáskörben a polgárrnester engedéIyezhetl a
községben állandó lakcímmel rendelkező rászorulók tészérea szolgáltatás keretében a
község területén orvosi rendelőbe és a hivatalos ügyek intézéséhezvaló eljutást.
(2) E szolgáItatás vonatkozásában rászorultnak kell tekinteni a mozgásában akadáIyozott,
személy, aki egészségiállapota miatt szá|Iitás nélkÍila háziorvosi rendelőbe eljutni nem
képes, és a településen nincs olyan közeli hozzátat\ozója, aki személygépjárművel
rendelkezik, va gy sz állitását bizto sítani tudj a.
(3) Különösen indokolt esetben - amennyiben a betegszállító igénybevétele,vagy
tömegközlekedés nem biztosítható - a körülményekre vonatkozó igazolás (pl. orvosi
igazolás) alapján a községen kívüli orvosi szakrendelésre történő szállítás is
engedélyezhető' mely térítésköteles.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatás térítésidíja: 100,_ Ft/km.
(5) A településen kívüli száIlitás igénybevételétírásban kell kérelmeznt. A község
területén végzett szállítási feladatokról a szociális gondozó/segíto heti rendszerességgel
té$ ékoztat1 a a po l gármestert.
(6) A szá.Llitás díját a szolgáltatást végzó veszi át a kérelmezőtől és befizeti azt Zánka
Község onkor_rnányzaÍának költségvetési elszámolo számlájára, abefr.zetés jogcímének
megjelölésével. A feladóvevény eredeti pé|dányát visszajuttatja a kérelmezőnek, melynek
fénymásolata a száI|ítási kérelemhez kerul leflízésre.

Házi segítségnyújtás,
Családsegítés,Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
37. $ (l) Abá"i segítségnyújtást, családsegítést,a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
Zánka Község onkorrnányz ata a Balatonfiiredi Többcélú Társulás keretébén, a társulás
által fenntar1ott Balatonfliredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 Balatonfured,
Kéki u. 6.) megbizásával biztosítja.
G yermekj

ó

léti szolgáIat

38. $ A Zánkai Gyermekjóléti Szo1gálatot az önkormányzattal kötött megbízási szerződés
alapján egy fo csalódgondozó látja el. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

39. $ Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását társulás keretében
Balatonszepezd és Monoszló község önkormányz atával közösen fenntartott óvodabölcsőde intézményben, valamint i sko lai napközi keretéb en biztosítj a.
40. $ (1) A gyermekek napkozbeni ellátásáért térítésidíjat keil fizetní. A térítésidíj
métékétaz inÍézményszékhelye szerinti önkormányzat rendeletben állapítja meg.
(2) Az ellátás igénybevételéreirányuló kérelemről, az ellátás megszüntetéséról, a
fizetendő személyi térítésidijról az tntézményvezető dönt. A megállapított intézményi
térítésidijről az intézményvezetője az el1'átás megkezdésekor, de legkésőbb az elIátás
igénybevéte|étőI számitott 30 napon belül értesítia kötelezettet.

I2

41. $ (1) A képviselő-testtilet a személyi térítéSidíj megfizetése alól kérelemre
mentesítheti a kötelezettet (átvállaIhatja a díjat), amennyiben a gyermekek napközbeni
ellátásának igónybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más
törvényes képviselőt, vagy a térítéSidi1 fizetésérekötelezett családjáb an az egy fore jutó
havi jövedelem nem éri e1 az öregségi n1ugdíj mindenkori legkisebb összegének
másfélszeresét.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításénál irányadő időszakra a 6.
$ (1) bekezdésében foglaltak az írányadők. Az egy főre jutó jövedelem meghatározásáná|
a Gyvt' rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megálIapításának
szab áIy ait kell alkalmazni.
V. FEJEZET
Átmeneti és zárő rendelkezések
42. $ (1) A rendelet 2014. február 6. napján lép hatályba.
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A rendelet kihirdetve:
Zánka,2014. február 5.
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