
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
37/2013.(XII.16.) rendelete

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
115. §-ában, a 132. § (4) bekezdésében és 140/R. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

1. § A rendelet törvényi hivatkozás részében a „Nagyközség” megnevezés „Város”
megnevezésre módosul.

2. § A rendelet 1. § szövegrészében a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul.

3. § A rendelet 2. § (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (2) Az önkormányzati segély, az átállási támogatás a házipénztárból kerülnek kifizetésre a
határozat meghozatalától számított 5 napon belül.”

4. § A rendelet 2. § (7) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2. § (7) Az önkormányzati segély, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat igénylésekor a
rendelet 1. sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot kell benyújtani, melyhez csatolni
szükséges a hatályos Szt. 10. § (2) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó
jövedelemigazolásokat.”

5. § A rendelet 5. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 5. § Önkormányzati segély

(1) Önkormányzati segélyben részesül az, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és az
egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg

a) elemi kár bekövetkezése esetén és elhunyt személy eltemettetése esetén családok esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

b) minden egyéb esetben családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át.

(2) az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek
minősül:

a) kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó esetében
hirtelen fellépő és 1 hónapot – gyermek esetén 10 napot - meghaladó kórházi gyógykezelést
igénylő betegség,

b) kérelmező közeli hozzátartozójának halála,
c) lakhatást biztosító épület rendeltetésszerű használatát akadályozó köztudomású elemi kár,
d) válsághelyzetben lévő váradós anya gyermekének megtartása,
e) iskoláztatáshoz a tanévkezdési kiadások ,
f) a gyermek fogadásának előkészítése,
g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése

miatt anyagi segítségre szorulnak.
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(3) Az önkormányzati segély összege:
a) elhunyt személy eltemettetése esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit -
200.000.-Ft – figyelembe véve 10 %, azaz 20.000.-Ft, amennyiben a kérelmet a halálesettől
számított hat hónapon belül nyújtják be.
b) egyéb esetben a rászorultsághoz igazodóan 2.000.-Ft és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege között lehet megállapítani, de a támogatás összege évente nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(4) Az a kérelmező, aki az (1) bekezdésben foglaltak alapján nem jogosult támogatásra,
méltányosságból évente egy alkalommal jövedelemére tekintet nélkül önkormányzati
segélyben részesíthető akkor, ha a (2) bekezdés szerinti létfenntartását veszélyeztető váratlan
kiadásai a család, illetve a kérelmező havi jövedelmének 30 %-át meghaladja.

(5) Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes
kölcsön formában is nyújtható évente egy alkalommal , akinek családjában az egy főre
számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
kétszereséig terjedő mértékű és maximum 6 hónapi időtartamra az alábbi feltételekkel:
a) bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség miatti
rendkívüli kiadása merül fel, társadalombiztosítási ellátás benyújtásától az elbírálásig tartó
rendszeres pénzellátás hiánya miatt saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetett,
b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

(6) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás
támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának
kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást
segítő támogatás.

(7) a) A (6) bekezdés alkalmazásában családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást
segítő támogatásnak minősül a földhasználati lehetőség, mezőgazdasági szolgáltatások és
juttatások, munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgóeszközök, szaktanácsadás, a
szakképzés biztosítása.
b) Nem részesülhet gazdálkodást segítő támogatásban az a kérelmező akinek a célja a
jövedelemszerző árú termelés, aki a művelésre alkalmas területtel rendelkezi, de azt parlagon
hagyja, aki korábban a szakképzésnek megfelelő képzésben, átképzésben részesült, azonban
azt nem fejezte be.
c) Amennyiben a gazdálkodást segítő támogatás során földhasználati lehetőség van
biztosítva, a földet köteles a támogatott megművelni. A földet más személynek használatra
nem engedheti át.
d) A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás mértéke nem
lehet több évente 5.000.-Ft-nál.

(8) Az 5. § szerint szabályozott önkormányzati segély kérelmek elbírálása a polgármester
hatáskörébe tartozik.”

6. § A rendelet 6. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Maximum 200.000.-Ft kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a személy
a) aki a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001. (III.30.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
bekezdése értelmében nem minősül fiatal házaspárnak, s ezért nem kaphat támogatást,
valamint a házaspár a lakhatását másképpen nem tudja megoldani.
b) a lakóépületben keletkezett károk kizárólag elemi kár miatt keletkeztek és a helyreállítási
költség kifizetése veszélyezteti családja létfenntartását.
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(2) az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzet akkor áll fenn, ha
a) a kérelmező, valamint vele közös háztartásban élő személyek egy főre számított havi
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.
b) akinek a lakóháza önhibáján kívül életveszélyessé vált és az I. fokú építésügyi hatóság által
– a közvetlen életveszély elhárítására – előírt munkálatokat nem tudja elvégezni.
(3) A kölcsönről, a havi törlesztő részletekről és az egyéb feltételekről a szociális
körülmények ismeretében a képviselőtestület dönt.
(4) A kamatmentes kölcsön felhasználásáról hiteles számlákkal el kell számolni.”
(5) Az (1) bekezdés végrehajtása 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra
felfüggesztésre kerül.

7. § A rendelet 9. §-a hatályát veszti.

8. § A rendelet 13. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos eljárás a polgármester hatáskörébe
tartozik.”

9. § A rendelet 14. §-a hatályát veszti.

10. .§ A rendelet 17. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. §.
Szociális alapszolgáltatás térítési díjai

(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén igénybevett
szociális szolgáltatások intézményi térítési díja az alábbi
a) Étkezés 643 Ft/adag
b) Házi gondozás 403 Ft/óra
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap
d) Ebéd házhoz szállítás 80 Ft/nap
e) SOS telefon 500 Ft/hó

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén igénybevett
szociális szolgáltatások személyi térítési díja az alábbi
a) Étkeztetés: szociális étkeztetésben részesülők 600 Ft/nap
b) Ebéd házhozszállítás 80 Ft/nap
c) Házi segítségnyújtás 400 Ft/nap
d) Nappali ellátás 0 Ft/nap
e) SOS telefon 500 Ft/hó

(3) A szociálisan nem rászoruló étkeztetés térítési díja házhoz szállítás nélkül 684 Ft/nap.

(4) Fegyvernek telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg konkrét
összegben.

(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén igénybevett
szociális szolgáltatások intézményi térítési díja Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
100/2013.(XII.05.) önkormányzati határozata alapján az alábbi:
a) Étkezés 631 Ft/adag
b) Házi gondozás 0 Ft/nap
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap
d) Ebéd házhozszállítás 50 Ft/alkalom
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(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén igénybevett
szociális szolgáltatások intézményi térítési díja a szociálisan rászorulók részére Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete 100/2013.(XII.05.) önkormányzati határozata alapján az alábbi:
a) Étkezés 610 Ft/adag
b) Házi gondozás … 0 Ft/óra
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap
d) Ebéd házhozszállítás 50 Ft/alkalom

(7) Örményes telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg konkrét
összegben

(8) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén igénybevett
szociális szolgáltatások intézményi térítési díja Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
73/2013.(XII.02.) határozata alapján az alábbi:
a) Étkezés 634 Ft/adag
b) Házi gondozás 0 Ft/óra
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap
d) Ebéd házhoz szállítás 60 Ft/alkalom

(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén igénybevett
szociális szolgáltatások intézményi térítési díja a szociálisan rászorulók részére Kuncsorba Község
Önkormányzat Képviselőtestülete 73/2013.(XII.02.) határozata alapján az alábbi:
a) Étkezés 630. Ft/adag
b) Házi gondozás …0 Ft/óra
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap
d) Ebéd házhoz szállítás 60 Ft/alkalom

(10) Kuncsorba telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg konkrét
összegben.

11. § A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

12. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 10. § 2014. február 1-én lép hatályba.

/:Tatár László:/ /:Buzás Istvánné dr.:/
polgármester jegyző

Kihírd.: 2013.XII.16.


