Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011./III.29./sz. rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló – többször módosított – 1993.évi III.tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§.ának (2) bekezdésében, 10.§. (1) , 25.§.(3) b.) pontjában , 26.§.-ában, 32.§. (1), (3)
bekezdésében, 35.§. (2) bekezdésében, 37.§. (1) bekezdés d.) pontjában, 37/A.§. (3)
bekezdésében, 38.§.-ának (9) bekezdésében, a 43/B.§. (1) és (3) bekezdésében, 45.§. (1), (3)
bekezdésében, 46.§.(1) bekezdésében, 47.§. (2), (5) bekezdésében, 48.§., (4) bekezdésében,
50.§.-ának(3) bekezdésében, 55/C.§.-ának (4) bekezdésében,m 60.§. (3) bekezdésében, 62.§.
(2)bekezdésében, 92.§.(1) bekezdésében, a 115.§. (3) bekezdésében, a 132.§. (4)bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 8.§.(1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el:
I.fejezet
A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai
1. Általános rendelkezések
A rendelt célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő
szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
1.§.
(1)A rendelet hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§.-a az irányadó.
(2)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed az
Önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra.
2.eljárási rendelkezések
2.§.
(1)Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális feladatok megállapítása
és szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket Körjegyzőségen lehet szóban,
vagy írásban előterjeszteni.
(2)Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás
keretében fenntartott intézmény (balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ )
útján történik az alapszolgáltatás igénybe vétele iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ
vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3)Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás
kezdeményezésük nem terjed ki az intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.
(4)A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az
ellátás igénylő a kérelmet formanyomtatványon nyújthatja be.
(5)Elektronikus úton nem intézhető önkormányzati hatósági ügyfajták:
a.) lakásfenntartási támogatás
b.) méltányossági ápolási díj
c.) átmeneti segély
d.) gyógyszertámogatás
e.) kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás
f.) temetési segély
g.) felsőoktatási hallgatók támogatása
h.) kelengye támogatás
i.) méltányossági közgyógyellátás
3.§.
(1)A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(2)A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
- az ellátás igénylő személynek az Szt. 18.§. a.), c.), g.), h.) pontjában szereplő adatait,
- az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás,
vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.
(3)A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§.
(2)-(3) bekezdése az irányadó.
(4)A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt.
10.§ (4) bekezdése az irányadó.
(5)A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes
speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül
felsorolásra.
(6)Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Körjegyzőség
nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004.év CXL.törvény (a továbbiakban: Ket.) 36.§.-ának (2)-(3)
bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.
(7)A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó, valamint a bizottság hatáskörébe átruházott
szociális ellátás esetén az eljárás során a végzési döntési formába tartozó hatáskörök
gyakorlását a polgármesterre ruházza.

4.§.
(1)A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem
rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a
pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A házipénztárból történő kifizetés a
döntést követően azonnal csak a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került
személy esetében történhet. Házipénztárból történő kifizetés esetén az ellátást a jogosult,
illetve meghatalmazottja veheti fel.
(2)Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelmét a kérelmező
igazolja.
5.§.
(1)Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott
életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az
igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.
(2)Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a
Körjegyzőség már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül –
vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.
6.§.
(1)A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély
egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás
módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
(2)A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható,
ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.törvény 68.§.-a szerint védelembe vett gyermek él.
7.§.
(1)A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján
vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is
rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a
63/2006./III.27./Korm. r. 1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
(2)A polgármester, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata ellen a
kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
(3)A fellebbezéseket szóban, vagy írásban kell benyújtani. A szóban benyújtott fellebbezésről
jegyzőkönyvet kell felvenni. A fellebbezést a szükséges iratok csatolásával a képviselőtestület soron következő ülése elé kell terjeszteni. A képviselő-testület döntéséről a
kérelmezőt határozat formájában értesíti.

8.§.
A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés
lehetőségét kizárja.
II.fejezet
Szociális ellátások
1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
(1)szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselőtestülete az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint:
a.) lakásfenntartási támogatást,
b.) méltányossági ápolási díjat (18.életévet betöltött tartósan beteg személy ápolását végző
személy kérelmére)
c.) átmeneti segélyt,
d.) gyógyszertámogatást,
e.) temetési segélyt,
f.) kamatmentes kölcsönt, vissza nem térítendő támogatást,
g.) felsőoktatási tanulók támogatását (Bursa Hungarica)
h.) kelengye támogatást
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).
(2)A fenti ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha a jogszabály eltérően nem
rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten
vizsgálni kell.
Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
10.§.
(1)A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek
körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan
személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására az Szt. 37-37/C.§.aiban foglaltak az irányadók.

(2)Az aktív korúak ellátására jogosult személy is rendszeres szociális segélyre jogosult, aki:
a.) három vagy több gyereket egyedül nevel,

b.) egészségkárosodása 40 % (orvosi szakvélemény alapján)
c.) folyamatos pszichiátriai kezelés alatt áll (orvosi szakvélemény alapján)
d.) mentális állapota alapján (orvosi szakvélemény alapján)
f.) hozzátartozóját ápolja (nem a Ptk. 685.§. b.) szerinti hozzátartozó)
(3)A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátása megállapításának,
folyósításának feltételeként Balatonszentgyörgy község Önkormányzata által kijelölt
Alapszolgáltatási Központtal köteles együttműködni.
Az együttműködés eljárási szabályai
11.§.
(1)A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az
önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles.
Az együttműködési kötelezettség kiterjed:
- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vételre
- beilleszkedést segítő programról való írásbeli megállapodás megkötésére,
- a programban foglaltak teljesítésére
(2)Az együttműködésre kijelölt szerv: Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr
(3)A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy
köteles:
- a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél,
nyilvántartásba vétel céljából (kivéve a rendszeres szociális segélyre egészségkárosodott
jogcímen jogosultak),
- együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program
elkészítésében,
- a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programban való
részvételről szóló írásos megállapodást megkötni,
- köteles a folyamatos kapcsolattartásra az együttműködésre kijelölt szervnél, és a
megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni
legalább 3 havonta.
(4)Az Alapszolgáltatási központ a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt
az együttműködés keretében:
a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a
mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős
határozat alapján – a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi.
b.) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási
szabályairól,
c.) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó

d.)

e.)
f.)

g.)

h.)
i.)

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. A személyes találkozásról szóló értesítést 3
munkanappal előbb kell kézbesíteni.
jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget.
az előírt határidők (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén
írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására
jogosult személyt a mulasztás okának igazolására,
vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására
jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének
eleget teszi-e,
elbírálja az 5 munkanapon belül benyújtott igazolási kérelmeket. Igazolási kérelmet
az alábbi indokok alapján lehet elfogadni:
egészségügyi ok esetén : orvosi, kórházi igazolás,
egyéb ok esetén: pl. hozzátartozó halála esetén halotti anyakönyvi kivonat másolat,
bármely más ok esetén a mulasztás okát hitelt érdemlően bizonyító irat.
az igazolási kérelem elutasítását követő 3 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt.
A jegyző 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a rendszeres szociális segélyben
részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztásról, illetve az ismételt
mulasztás következményeiről.

(5)A beilleszkedést segítő programnak a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív
korúak ellátására jogosult személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására és
fejlesztésére kell irányulnia, mely lehet egyéni tanácsadás, fejlesztés, vagy az egyéni
képességeket fejlesztő, életmódot formáló, munkavégzésre felkészítő csoportos programon
való részvétel.
(6)Az egyéni élethelyzetekhez igazodó, beilleszkedést segítő programok típusai:
- szociális tanácsadás, fejlesztés, ügyintézés,
- pszichológiai tanácsadás, terápia,
- szociális fejlesztő és önsegítő csoport,
- munkavégzésre felkészülést segítő program,
- életmódformáló tanácsadás, szociális, mentális képesség fejlesztése.
Az együttműködési kötelezettség megszegése
12.§.
Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
- aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő
elmulasztása (pl. megállapodás megkötésére előírt határidő elmulasztása)
- megjelenési kötelezettség elmulasztása,
- képzésen való részvétel elmulasztása,
- előírt programban való részvétel elmulasztása

Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei
13.§.
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttműködésre kijelölt szervnél két
éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell
szüntetni.
Lakásfenntartási támogatás
14.§.
(1)Az önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben meghatározott jogosultaknak normatív
lakásfenntartási támogatást és helyi lakásfenntartási támogatást nyújt.
(2)A lakásfenntartási támogatásra jogosultak körére az Szt. 38.0. (1)-(2) bekezdésében,
valamint a 39.§-ban foglaltak az irányadóak.
(3)Normatív lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költségére, az
elismert lakásnagyságra, valamint a lakásfenntartási támogatás havi összegére az Szt. 38.§.
(3)-(8) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
(4)A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a
Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja.
Helyi lakásfenntartási támogatás
15.§.
(1)Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi lakásfenntartási
támogatásban részesíti azt az személyt, akinek háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a
lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya a
jövedelem 30 %-át elérő költséghányad, és a használatban álló lakások nagysága a benne
állandó bejelentett családtagok számát figyelembe véve nem haladja meg a 40 m2/fő méretet
(de maximum 100 m2), illetve egyszemélyes háztartás esetén a 60 m2-t.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az alábbi kiadások teljes költségét kell
figyelembe venni:
- lakbér, vagy albérleti díj,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete
- csatornahasználati díj,
- szemétszállítás költsége,
- villanyáram költsége,
- víz-, és gázfogyasztás díja,
- tüzelőanyagok költsége.
(3)A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500.- Ft.

(4)A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet benyújtani
évente két alkalommal.
16.§.
(1)A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006./III.27./Korm.
rendeletben meghatározott nyilatkozatot, a jövedelmi és vagyoni igazolásokat, s a
lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben élő esetén a bérleti
szerződést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerződést, és az utolsó befizetés
bizonylatát, a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását.
(2)A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától illeti meg.
(3)Ugyanazon lakásra vonatkozóan lakásfenntartási támogatás csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4)A (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet,
és a jogerős bírósági határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(5)Megszűnik a támogatás:
- a megállapított idő elteltével,
- a támogatásra okot körülmények megváltozásával.
(6)A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a
Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja.
Ápolási díj
17.§.
(1)A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18.életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150
%-át.
(2)Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006./III.27./Korm.rendelet 4.sz.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell az Szt. 43.§-ában és a 63/2006./III.27./Korm. rendelet 25.§-ában
meghatározott igazolásokat és szakvéleményt.
(3)Az ápolási díj havi összege az Szt. 44.§.(1) bekezdés c.) pontja alapján az éves központi
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(4) E rendelet alapján adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos
hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja.

Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése
18.§.
(1)Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres
étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában nem működik közre.
(2)Az Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző dolgozója az ápolást végző
személy kötelezettségének teljesítését negyedévenként, illetve szükség szerint ellenőrzi. Az
ellenőrzés során együttműködik a házi orvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy
egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során
úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzi.
Átmeneti segély
19.§.
(1)Az átmeneti segélyre jogosultak körére az Szt. 45.§. (1) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
(2)Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti
segély egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás
díjaként, ellátatlan munkanélküliek segélyezésére, élelmiszer, ruha vásárlás céljára,
szabadságvesztés büntetésből szabadultak számára, hajléktalan személyek részére, krízis
átmeneti segélyként is megítélhető. A havi rendszerességgel adható átmeneti segély
jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként is adható.
(3)Átmeneti segélyben kell részesíteni azt a személyt,
a.) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem
haladja meg,
b.) egyedülálló esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg.
(4)Az átmeneti segély alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 1.000.- Ft-nál, a
legmagasabb összege alkalmanként nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot. Rendszerességgel
folyósítandó átmeneti segély legfeljebb egy év időtartamra adható, összege nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át havonta.
(5)Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl. hosszabb kórházi ápolással járó, tartós
táppénzes állomány, betegség, baleset stb.) hivatalból, vagy kérelemre, évente legfeljebb egy
alkalommal állapítható meg átmeneti segély. Ebben az esetben az átmeneti segély összege
egyedi mérleges alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény
egyedi értékelését követően.
(6)Egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család legfeljebb kettő alkalommal
részesíthető átmeneti segélyben. Egyedi mérleges alapján a segély mértéke a 10.000.- Ft-ot
nem haladhatja meg.

(7)A képviselő-testület – kivételesen indokolt esetben – ha a létfenntartást veszélyeztető
helyzet másként nem oldható meg, legfeljebb 25.000.- Ft átmeneti segélyt állapít meg.
20.§.
(1)Az átmeneti segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell
készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során
a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges.
(2)A polgármester sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali
segítséget indokolják – rendkívüli átmeneti segélyt állapíthat meg a kérelmező nyilatkozata
alapján. A nyilatkozat valódiságát az önkormányzat ellenőrzi.
(3)A megállapított átmeneti segély folyósításának módja egyedi elbírálás során
- készpénzben a hivatal pénztárából,
- igénylő költségének közvetlen átvállalásával,
- természetbeni juttatás formájában, ha a segély felhasználásának célja nem látszik
biztosítottnak,
- hajléktalan munkanélküli esetén csak természetbeni ellátás a napi szükséglet fedezésére,
- vagy célhoz kötve a felhasználás, amelyet 15 napon belül számlával igazolni kell,
- közüzemi szolgáltató részére történő átadással.
(4)Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális és Egészségügyi
Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja.
Gyógyszertámogatás
21.§.
(1)Az évente kettő alkalommal megállapítható átmeneti segélyen felül gyógyszertámogatás is
megállapítható annak a személynek, aki közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal nem
rendelkezik.
(2)Az (1) bekezdés szerinti eseti gyógyszertámogatásban az a személy részesíthető, aki:
a.) tartós egészségromlás következében folyamatosan magas gyógyszerköltségei, vagy
b.) eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei miatt
átmenetileg létfenntartását veszélyeztető helyzetbe kerül, és a (3) bekezdésben is
meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.
(3) Gyógyszertámogatásra jogosult a (2) bekezdésben meghatározott személy, ha
a.) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét,
b.) egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át, feltéve, hogy a gyógyszerköltség összege meghaladja a család vagy egyedülálló igénylő
személy havi nettó jövedelmének 20 %-át.
(4)A gyógyszertámogatás évente legfeljebb 6 alkalommal igényelhető, esetenként a
gyógyszerköltség 100 %-áig.

(5)A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításának céljából – a
jövedelemigazolásokon kívül – a kérelemhez mellékelni kell a háziorvos, vagy kezelőorvos
igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt gyógyszerek megnevezését
és mennyiségét, valamint a gyógyszertár igazolását a kérelmező által fizetendő
gyógyszerköltség összegéről.
(6) A gyógyszertámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális és Egészségügyi
Bizottság gyakorolja átruházott hatáskörben. A képviselő-testület az azonnali intézkedést
igénylő ügyekben a gyógyszertámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását –
jövedelmi helyzet vizsgálatát mellőzve – a polgármesterre ruházza át.
Kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás
22.§.
(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került /elemi kár stb./ személyek
részére, a veszélyhelyzet megszüntetésére átmeneti segély nyújtható pénzintézeti
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás
formájában.
(2) A kamatmentes, visszatérítendő kölcsön formájában nyújtható átmeneti segélyre az
jogosult, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg.
(3)Vissza nem térítendő átmeneti segély – lakóépületben szélvihar, villámcsapás okozta kár –
további jogosultsági feltétele, hogy a károsult biztosítási szerződéssel ne rendelkezzen.
(4)A kamatmentes visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő formában nyújtható támogatás
évente egy alkalommal adható – maximum 100.000.- Ft-ig terjedő összegben, amelynek
fedezetét a képviselő-testület az éves költségvetésében a szociális juttatások kiadásnem alatt
biztosítja.
(5) A kölcsön visszafizetésének időtartamát, feltételeit egyedi elbírálás alapján a Képviselőtestület állapítja meg, azonban maximum 1 év időtartam lehet. Fél évet meghaladó
visszafizetési lejárati idő esetén a kölcsön összegével a rászoruló ingatlana – amennyiben
ilyennel rendelkezik – megterhelhető.
(6) A képviselő-testület utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elő.
(7) A kamatmentes kölcsönt illetve vissza nem térítendő támogatás megállapításával
kapcsolatos hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben
gyakorolja.
Temetési segély
23.§.
(1)A képviselő-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott
- annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
- tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költség viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti,

- és aki nem részesült a hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény 16.§.- alapján temetési
hozzájárulásban.
(2)A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség figyelembe vételével a
segély összegét annak 10 %-ában, 20.000.- Ft-ban határozza meg.
(3)A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani a Körjegyzőségen.
(4)A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről – a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla
eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a
haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési segélyt.
(5)A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja
átruházott hatáskörben.
(6) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül:
- ha hagyaték csak hagyatéki teherből áll,
- vagyonnal nem rendelkezik.
Felsőoktatási hallgatók támogatása
24.§.
(1) A Képviselő-testület pályázat alapján - az Oktatási Minisztérium által meghatározott
Általános Szerződési Feltételek szerint 2.000-3.000.- Ft/hó összegű rendszeres pénzbeli
támogatást nyújt az arra rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok számára.
(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet,
akinek havi jövedelme, vagy családja egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és






árva, vagy félárva,
családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több
gyermeket nevel,
egyedül neveli gyermekét,
valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg, vagy rokkant van,
 eltartója (szülője) munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul,
 nem részesül kollégiumi ellátásban.
A bírálat során több feltétel együttes megléte esetén a pályázót a rangsorban előrébb kell
helyezni.
(3) A pályázati kérelemhez a személyes adatok és hallgatói igazolás mellett az R 1. számú
melléklete szerinti nyilatkozatot is csatolni kell.
(4)A felsőoktatási tanulók támogatása megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

Kelengye támogatás
25.§.
(1) Az önkormányzat minden újszülött balatonszentgyörgyi
anyját kelengye támogatásban részesíti.

származási helyű gyermek

(2) A támogatás összege gyermekenként 20.000.- Ft
(3) A kelengye támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselőtestület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.
Természetben nyújtott szociális ellátások
Közgyógyellátás
26.§.
(1)Méltányosságból kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is megállapítható
a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan
magas, hogy azt a létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, akinél az egy főre
számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem
haladja meg, egyedül élő esetén 200 %-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító elltáás
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
(2)A közgyógyellátás iránti kérelmet a 63/2006./III.27./Korm.rendelet 9.számú melléklet
szerinti formanyomtatványon a Körjegyzőségen kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
63/2006./III.27./Korm.rendelet 35.§.-ában előírt igazolásokat, nyilatkozatokat.
III.fejezet
Szociális szolgáltatások
1. Az egyes szociális szolgáltatások szabályai
27.§.
(1)A képviselő-testület szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásként étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátás igénybe
vételét biztosítja illetékességi területén.
(2)Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt 59/A §-a alapján a szociális rászorultságot házi
segítségnyújtás esetén vizsgálni kell.
(3)Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt.
115/A-ban foglaltak az irányadóak.
(4)Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993.évi III.tv. 114.§.(3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(5)A szociális rászorultságot, annak fennállását, az intézményvezető vizsgálja a szociális
szolgáltatás igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybe vétel során legalább kétévente.
Az ellátások igénybe vételére
28.§.
(1)E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást
biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az
Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a 9/1999./IX.24./SZCSM rendelet
1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ
vezetője dönt.
(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az
írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.
(4)Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki
9/1999./XI.24./SZCSM rendelet 15.§.(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
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Étkeztetés
29.§.
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) Koruk (65 év feletti személyek)
b) Háziorvosi javaslattal igazolt egészségi állapotuk
c) Szakorvosi igazolás alapján kiállított háziorvosi javaslattal igazolt fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki
jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más
módon gondoskodni.
(3) Az étkeztetést a képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ útján társulási
megállapodás alapján biztosítja.
(4) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez nyújtja
be. A kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.

30.§.
(1) A jogosult, a törvényes képviselő, vagy tartásra és gondozásra köteles hozzátartozó az
ellátásért jövedelme alapján napi személyi térítési díjat fizet.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét.
(3) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj a bekerülési
költséggel azonos összegű.
(4) Az étkeztetésért fizetendő, személyi térítési díj, nem haladhatja meg az ellátást igénybe
vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.
(5) A szociálisan nem rászorult személy az ellátásért a fenntartó által megállapított teljes árat
köteles fizetni.
(6)Az intézményi térítési díj összegét és a jövedelemtől függő személyi térítés, az
önkormányzat külön rendeletében állapítja meg.
(7) A képviselő-testület feladatellátási megállapodás alapján igénybe veszi Tikos község
falugondnoki
szolgálatát
a
Balatonszentgyörgy-battyánpusztai
falurész,
illetve
Balatonszentgyörgy község területén az étkeztetés házhoz szállításához. Az étkeztetés házhoz
szállítása térítésmentes, a rászorult csak az étkeztetés külön rendeletben megállapított díját
fizeti meg.
Házi segítségnyújtás
31.§.
(1)A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt 63.§-ban foglaltak az irányadóak.
(2) A házi segítségnyújtást a képviselő-testület megállapodás alapján az Alapszolgáltatási
Központ útján biztosítja.
(3) Az ellátási iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani, aki
dönt az ellátás iránti kérelemről.
(4) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.
(5) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az Alapszolgáltatási Központ
vezetője intézkedése alapján az Szt. 93.§. 94/A.§. rendelkezéseinek megfelelően történik.
(6)A települési önkormányzata megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

(7) Balatonszentgyörgy Község egy házi gondozási körzetet alakít ki:
Balatonszentgyörgy község közigazgatási területe.
Családsegítés
32.§.
(1)A családsegítésre vonatkozóan az Szt.64.§-ban foglaltak az iranyadóak.
(2)A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt.-ben meghatározott ellátásokat
biztosítja.
(3)A családsegítést a képviselő-testület társulási megállapodás alapján az Alapszolgáltatási
Központ útján biztosítja.
(4) A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása
térítésmentes.
Nappali ellátás
33.§.
(1)Az ellátás szabályozására az Szt. 65/F.§. rendelkezései az irányadóak.
(2)A nappali ellátás térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993./II.7./Korm. r. 15.§.-ában foglaltak az irányadóak.
(3)Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani.
(4)Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.
2. Térítési díj
34.§.
(1)Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993./II.7./Korm.r. 2-7.§-aiban foglaltak az
irányadóak.
(2)A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott
kérdések tekintetében az Szt. 114-119/B.§-ában foglaltak az irányadóak.
(3)Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal külön rendeletben
állapítja meg.
(4)Az idősek klubjába bejárók és nem étkezők részére az önkormányzat térítési díjat nem
állapít meg.

A személyi térítési díj megfizetése
35.§.
A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B.§-ában, valamint a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
ellátások
térítési
díjáról
szóló
29/1993/II.17./Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.
A fizetendő térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei, módjai
36.§.
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi
III.törvény rendelkezései változtatás nélkül alkalmazza.
3.Intézményi jogviszony
Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás
37.§.
Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a
szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki
kell térni az Szt. 94/B. és 94/D.§-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:
a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára:
b.) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára:
c.) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára:
d.) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályaira:
e.) az ellátás megkezdésének időpontjára
f.) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre
g.) a döntések elleni jogorvoslat módjára.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének esetei
38.§.
(1) Szociális étkeztetés esetében az ellátás megszűnik:
a./ a jogosult saját kérelmére
b./ jogosult halála esetén

c./ a jogosultságra való okok megszűnésével.
(2)Az ellátást az Alapszolgáltatási Központ vezetője megszüntetheti, ha azt a jogosult
indokolatlanul 2 hónapnál tovább nem veszi igénybe. Az ellátás megszüntetéséről az
Alapszolgáltatási Központ vezetője írásban értesíti az ellátottat.
(3) A házi segítségnyújtás megszűnik:
a./ a jogosult kérelmére,
b./ a jogosult halála esetén,
c./ a jogosultságra való okok megszűnésével.
(4) A házi segítségnyújtást meg kell szüntetni, ha a jogosult indokolatlanul 2 hónapig nem
veszi igénybe, a döntést az Alapszolgáltatási Központ vezetője írásban közli a gondozottal.
(5) Az idősek klubja ellátás megszűnik:
a./ a jogosult saját kérelmére,
b./ a jogosult halála esetén,
c./ a klub tagjainak közösségi életét zavaró magatartás tanúsítása esetén.
Az ellátás megszüntetéséről az Alapszolgáltatási Központ vezetője írásban értesíti a klubtagot.
Házirend
39.§.
Az Idősek Klubja házirendjét a gesztor, Balatonkeresztúr Önkormányzati Képviselő-testülete
hagyja jóvá.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
40.§.
(1)E rendelet 2011.év április hó 1.napján lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben csak a kérelmező számára kedvezőbb esetben lehet alkalmazni.
(2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a többször módosított 7/2009./III.26./sz. rendelet
hatályát veszti.
(3)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. és az e tv. végrehajtására hozott magasabb szintű
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ meghatározottak szerint.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
41.§.
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.tv.-el összhangban az Európai Közösségek
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Nagy Lajos
polgármester

Török Csilla
körjegyző

