Mihályfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2010. (II.25 . ) rendelete
a szociális gondoskodás helyi szabályairól
Mihályfa Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben ( a továbbiakban: Szt.) kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja, alapelvei
1. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét,
valamint érvényesítésének garanciáit.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mihályfa Községi Önkormányzat közigazgatási területére az
önkormányzat által nyújtott, e rendeletben szabályozott ellátásokra. Személyi hatály tekintetében a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
( a továbbiakban: Ket. ) és az Szt. 3.§. szabályait kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak –
beleértve az Szt.3.§.(2) bekezdésben foglalt személyeket is - átmeneti segélyt, étkezést, illetve
szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. § E rendeletet az Sztv-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm.
rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.
4. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a körjegyzőségen lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás igényléséhez e rendelet 1. számú melléklete szerinti
nyilatkozatot, az ápolási díj, az átmeneti segély és a temetési segély iránti kérelemhez e rendelet 2.
számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot kell mellékelni.
(3) 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 becsatolni.
A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a-i.) pontjában szereplő adatokat.
(4)A jövedelem igazolásához csatolni kell:

• a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről
szóló munkáltatói igazolást,
• az álláskeresési támogatásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított
ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított
igazolást,

2

• a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását

megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámla kivonatot,

• a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből
származó jövedelem esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző
gazdasági évben szerzett jövedelemről, továbbá adóbevallással le nem zárt időszak
jövedelméről a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát,
• Sürgős esetben, ha a kérelmező körülményei az azonnali segítséget indokolják, a
szociális ellátás bizonyítás nélkül, a kérelmező nyilatkozata alapján is megállapítható.

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a körjegyzőség nyilvántartásaiban
fellelhetőek.
5. § (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján köteles
meghozni.
(2) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a 4.§ (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az
esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem
50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(3) Amennyiben kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi
kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6. § (1) Ha a képviselőtestület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a
kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkentheti, vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét,
b) részletekben fizettetheti meg.
(2) A jegyző, illetve a képviselőtestület által a hatáskörükbe tartozó ellátásoknál kérelemre
engedélyezett részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan
igénybevételének időtartama.
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A pénzbeli ellátások folyósítása
7. § (1) A rendszeres pénzbeli ellátások tárgyhót követő 5. napjáig történő folyósításáról a
lakossági folyószámlával rendelkező jogosult részére folyószámlára utalással, más jogosult részére
postautalvánnyal a Körjegyzőség gondoskodik.
(2) Az eseti pénzbeli ellátás kifizetése házipénztárból, illetve az ellátás folyósítását megállapító
határozatban foglaltaknak megfelelően történik. A képviselőtestület és a polgármester az ellátás
azonnali kifizetését is elrendelheti.
A szociális gondoskodás formái
8. § Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését
a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;
b) szociális alapszolgáltatások megszervezésével valósítja meg.
Pénzbeli ellátások
Rendszeres szociális segély
9.§ (1) Az Szt. 37/B.§.(1) bekezdés b) és c) pontja szerinti aktív korúak ellátására jogosult személy
rendszeres szociális segélyre jogosult.
(2) A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltétele az önkormányzat által
kijelölt szervvel történő együttműködés vállalása és teljesítése.
(3) Az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szerv a Zalaszentgrót, Csány László u.2. cím
alatti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ.
(4) A kérelmezőt – kérelme elbírálását megelőzően – tájékoztatni kell az együttműködési
kötelezettségről, annak tartalmáról, formáiról.
10.§. (1) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles
a) nyilvántartásba vétel céljából az intézménynél a rendszeres szociális segélyt megállapító
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenni,
b) az intézmény által számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló
foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészítő programon való
részvételre,
c) az együttműködési, beilleszkedést segítő programról 60 napon belül írásban megállapodni.
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(2) Az együttműködésre kijelölt intézmény az önkormányzat részére
a) a megállapodást a megkötéstől számított 5 napon belül küldje meg,
b)jelezze, ha a rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségét második alkalommal
is megszegi,
c) éves értékelését tájékoztatásul juttassa el.
(3) Beilleszkedési programok:
- tanácsadás,
-egyéni foglalkozások, esetkezelések,
- munkavégzésre való felkészítő foglalkozás
- közösségi programok,
- szakmai programok,
- oktatásban, képzésben való részvétel
11.§. (1) Megszegi az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő, ha
a) a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre
kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából nem jelentkezik be,
b) az intézmény által előírt programokban második alkalommal nem vesz részt,
c )az előírt programokat a neki felróható okból nem hajtja végre.
(2) A távolmaradás, mulasztás okát 10 napon belül orvosi igazolással, vagy egyéb hitelt érdemlő
irattal kell igazolni.
12.§. Az Szt.37/C.§.(4) bekezdése szerinti megállapodás megkötése a polgármester feladata.

Lakásfenntartási támogatás

13. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át
meghaladja.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi
költségének 10 %-a, de legalább 2.500 Ft.
(3) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata.
(4) Az elismert lakásnagyságra az Szt. 38. § (4) bekezdésében foglaltak, az elismert költségre az
Szt. 38. § (3) bekezdésében foglalt egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 80 %-a az
irányadó.
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Ápolási díj
14. §. (1) Az Sztv. 43/B.§ (1) bekezdésére figyelemmel a képviselőtestület ápolási díjat állapíthat
meg annak a hozzátartozónak (ápoló), aki az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy (ápolt) ápolását, gondozását végzi, feltéve,
hogy
az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,
egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 200 %-át nem haladja meg.
(2) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80 %-a.
(3) Az ápolási kötelezettség teljesítését két évenként felül kell vizsgálni.
Átmeneti segély
15.§. (1) A polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segélyt nyújt alkalmanként vagy havi
rendszerességgel annak a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
a) személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a mindenkori
nyugdíjminimum összegének 200 %-a,
b) egyedül élő személynek illetve gyermekét egyedül nevelő szülőnek, akinek a jövedelme a
nyugdíjminimum legfeljebb 250 %-a.
(2) Rendkívüli élethelyzet különösen:
a) jelentős elemi kár, súlyos baleset,
b) tartós betegség, kórházi gyógykezelés miatti jövedelemkiesés,
c) rendszeres pénzellátás megállapításának, folyósításának késedelme.
(3) Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege legalább háromezer forint, de legfeljebb
tizenötezer forint lehet.
(4) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély összegére a (3) bekezdésben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást
kell megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem
rendeltetésének megfelelően történik.
(6) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási
utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása – ide értve a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is – lehet.
(7) Átmeneti segélyként az időskorúak (60 év felett) részére, jövedelemtől függetlenül, évente egy
alkalommal ajándékutalvány, vagy pénzbeli támogatás nyújtható.

6
(8) A polgármester hivatalból is dönthet átmeneti segély nyújtásáról, amennyiben a rászorult
szociális helyzetéről, a támogatás szükségességéről hivatalból tudomása van. Ilyen esetben a
kérelem elbírásához szükséges igazolások beszerzésétől el lehet tekinteni.
(9) A család jövedelmi viszonyaitól függetlenül, gyermek születése esetén a szülő egyszeri 15.000,Ft összegű átmeneti segélyre jogosult.

Temetési segély
16. § (1)A polgármester átruházott hatáskörében temetési segélyt állapíthat meg az eltemettető
részére, ha családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 350 %-át nem
haladja meg.
17. § (1)A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés
költségének 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
200.000,-Ft.
(3) Amennyiben a temetési segély megállapítására a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 33. §. szerint
kerül sor, a határozatban elő kell írni a temetés igazoló számláinak utólagos bemutatását.
Amennyiben e kötelezettségét a segélyben részesülő nem teljesíti, vele szemben úgy kell eljárni, mint
aki az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe.
18.§. (1) A temettető kérelmére a temetési költségek fedezetére kamatmentes kölcsön nyújtható a
helyben szokásos legolcsóbb temetés mértékéig.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha a temettető rendszeres pénzellátásban
részesül.
(3) A kölcsön folyósításának feltétele, hogy a temettető a polgármesterrel szerződést köt. A
szerződésben ki kell kötni, hogy nem teljesítés esetén az önkormányzat jogosult a tartozást a
temettető jövedelméből letiltani. A visszafizetés határideje 12 hónapnál hosszabb nem lehet.
(4) A haláleset anyakönyvezését követő 30 napon túl - a hamvasztásos temetést kivéve – temetési
segély iránti kérelem előterjesztésének nincs helye.
Természetben nyújtott ellátások
Köztemetés

19. § Az Sztv. 48. §. szerinti köztemetést a polgármester rendeli el.
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Közgyógyellátás

20. § (1) A jegyző az Sztv. 50. § (3) bekezdésére tekintettel közgyógyellátásra való jogosultságát
állapítja meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek
a) családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül
élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 250 %-át nem haladja meg, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a mindenkori nyugdíjminimum
20%-át eléri.
Szociális alapszolgáltatások

21. § A szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat
a) étkeztetést,
b) házi segítségnyújtást és
c) családsegítéshez való hozzáférést biztosít.
22.§ (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, 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.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott,
krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy
teljesen – gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem
rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) Az étkeztetés történhet
a) helyben fogyasztással
b) házi szociális gondozók által történő házhoz szállítással
c) jogosult általi elvitellel
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(8) Az étkeztetést az önkormányzat a Mihályfa-Óhid Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Iskola konyháján biztosítja.
23.§ (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az Sztv. 63. §-ában foglalt
feladatokról.
(2) Az Sztv. 64. §-a szerinti szolgáltatáshoz való hozzáférést a Zalaszentgróti Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központtal kötött megállapodás alapján biztosítja.
24. § (1) A szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet előterjeszteni.
(2) Étkeztetés ügyében a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) A házi segítségnyújtást a polgármester engedélyezi.
25.§ A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha
a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan ( legalább 2 hétig) nem vette igénybe, s
ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,
c) az ellátott a térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak
megfizetésére egyébként képes lenne.
Térítési díj
26. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi
térítési díjat az önkormányzat e rendelet 3. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) A szociális étkeztetésért fizetésre kötelezettek köre:
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, valamint
c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy.
(3) Az étkeztetés személyi térítési díját az intézményi térítési díj figyelembe vételével, kérelmező
családjában az egy főre jutó jövedelem alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
kategória

1 főre jutó jövedelem:

A.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150 %-áig

200,- Ft

öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300 %-áig

240,-Ft

B.
C.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300 %-a felett

személyi. tér. díj Ft:

290,-Ft

(4) A szociális étkeztetés térítési díját utólag, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kell megfizetni.
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27.§. (1) A házi segítségnyújtást intézményi térítési díját az önkormányzat e rendelet 4. számú
melléklete szerint határozza meg.
(2) A házi segítségnyújtást az ellátottak személyi térítési díjfizetési kötelezettség nélkül vehetik
igénybe.

Hatályba léptető rendelkezések
28. § (1) E rendelet – a (3) bekezdés kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba.
(2 ) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló
1/2009. (II.27.) rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet 3. számú mellékletében meghatározott étkezési térítési díj és ebéd
szállítási díj 2010.március 1. napjától lép hatályba.
Mihályfa, 2010. február 22.

Keresztesné Tóth Éva Mária
polgármester

Bolek Zoltán Róbert
körjegyző

Kihirdetve: 2010. február 25.

Bolek Zoltán Róbert
körjegyző

házhoz
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3. számú Melléklet a

/ 2010. (II .

.) rendelethez

A szociális étkezés intézményi térítési díja 2010. március 1. napjától:
290,-Ft
Ebéd házhoz szállítás díja :

20,-Ft
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4. számú Melléklet a

2010. (II.

) rendelethez

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

110,-Ft

