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HERÉD KÖZsÉG oNxom.rÁNyzara
1/2 0 1 3. (L 29') iin kormónyzati ren delete

a szocirÍIis e llátúsokról

Heréd Község Önkormiínyzata a szociális tgazgatásro|és szociá1is ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. $ (1) bekezdésében, 25. $ (3) bekezdése b) pontjában, 32. $ (1) bekezdése b) pontjában,
32. $ (3) bekezdésében, 35. $ (2) bekezdésében, 37. $ (1) bekezdése d) pontjában, 37lA' $ (3)
bekezdésében, 45. $ (1) bekezdésében, 46. $ (1) bekezdésében, 50. $ (3) bekezdésében, ó2. s (2)
bekezdésében, 92. $ (1) bekezdése a) pontjában, va1amint 132. $ (4) bekezdésében kapott
felhatalrnazás alapján, a Magyarország helyi önkonnányzataikról szóló 201 1. évi CLXXXIX. tv.
13' $ (1) 8. pontjában meghaÍározott feladatkörében eljarva a szociá1is ellátások helyi szabályairól a
következőket rende1i el.

1' Eljárási rendelkezések
1. $ (1) A rendeletben meghatarozott szociális feladat- és hatásköröket:

a) a Heréd Községi Önkormányzat Képvise1ő{estülete,
b) a polgarrnester,
c) a jegyző gyakorolja.

(2)..A szociális e1látások iránti kére1meket a szükséges me1lékletekke1 a Herédi Közös
onkormányzati Hivatal Heréd, Rakóczi út 39 'szám alatti székhely hivatalába (továbbiakban:
önko nnányzat i hivatal) kell benyújtatni.

(3) A Képviselő-testület első és másodfokú döntései ellen bírósági felülvizsgálat kérhető.

(4) A polgármesteri döntés elleni fellebbezés a képviselő-testülethez nyújtható be.

(5) A jegyző hatáskörébe tártozó ügyekben a fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalához (Eger, Kossuth L.u.9') kell benyújtani.

(6) AZ ellátásokÍa és igénylőre vonatkozó fogalom-meghat ározásokta a Szociális igazgatásrő|
és szociá1is ellátásokól sző\ő 1993' évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. $-a u
jogosultságra vonatkozó bejelentósi kötelezettségre Sá' 9. $-a vonatkozik.

(7) Az ellátások összegének és jogosultságának felülvizsgálat a S^.25. $-ában, a jogosulatlanul
igénybe vett ellátások megtérítése Szt. 17. $-ában fogla1tak alapján tör1énik.

(8) A szociális kérelmekhez csatolandó jövedelemigazolásokrrál az irányadó időszakra, a
jövedelmek igazolásara, valamint bizonyítáSara a Sá. 10. $ szabályait kell a1kalmazni.

(9) Kömyezettanulmány't kell készíteni minden igénylő esetében évente egy alkalommal a
folyósított rnéltányo ssági ápolási díj ellátás felülvizs gáLaÍa, a szociális helyzet miatti
kivételes méltanyosságbó1 megállapított közgyógye11átási ügyekben és az átmeneti segély
kérelmek előkészítése során.

(10) A környezettanulmányt a szociális ügyintéző a családsegítővel közösen végzi.

(1 1) A rendeletben szabályozoÍl időskorúak jaradékát, rendszeres szociális segélyt,
foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a korábbi szabályozás a1apjan mar folyósított
ápolási díjat folyoszám1ara, a lakásfenntartási támogatást folyószámlrira vagy a megjelölt
közüzemi szolgáltatóhoz kel1 utahi a tárgyhót követő hó 5. napjáig, aZ átmeneti éS
temetési segély kifizetése a döntést követő 8 napon belül a házipénztrírból történik.

(12) A kérelemnek teljes egészében helyt adó halfuozat' a Köztgazgatási hatósági etjárás és
szolgáltatás általános szabá\yaiől szőlő 2004. évi CXL. töwény 72. $ (4) bekezdés a)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján ellenérdekű ügyfél hiányában egyszerrísített
haÍározaÍkénÍ is meghoáató, mely jogorvoslati tájékozt atást és indokolást nem tartalmaz.
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Önkormányzati Rende|etek Tára - Rendelet

2. Aktív korúak ellátása

2.$ (1) Az aktív korúak ellátása keretében a foglalkoztatást helyettesító támogatást (FHT), és a
rendszeres szociális segélyt (RSZS) a jegyző azSzt.33-37lC. $_ai szabályai alapjan ál1apítja
meg és fo1yosítja, és ajogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.

(2) A nem egészségkárosodott személy rendszeres szociális segélyezett köteles egÉttműködni
a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében működtetett Szociális,
Gyermekjó1éti és Egészségügyi Szolgálattal (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). Az
egyÍittműködés he1yszíne: Heréd, Vörösmarty tér 1'

(3) A rendszeres szociális segé1yt megállapító hatfuozaÍban rendelkezni kell az együttműködési
kötelezettség módjáró1, az együttműködésre kije1ö1t szerv megneveZéséről, elérthetőségéről,
az egyiittműködés megszegésének következményeiről.

(4) A (2) bekezdésben meghatarozott rendszeres szociális segélyezett köte1es a Családsegítő
Szolgá1atná1
a) nyilvántartásba vetetni magáÍ a határozat jogeróre emelkedésétől számított 15 napon

be1ü1'

b) írásban megál1apodni a beilleszkedést segítő programról, a nyilvántartásba vételtől
számított 60 napon belü1,

c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.

(5) A bei1leszkedési program típusai:
a) kapcsolattarlás az együttműködésre kijelölt szerwel,
b) életvitelt, életmódos formáló foglalkozás, tanácsadrís,
c) munkavégzésre töfténő felkészülést segítő progran1
d) végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel.

(6) Az egytittműködési kötelezettség megszegésének minő sü1, ha a rendszeres szociális
segé1yezett
a) a batéLrozat jogerőre eme1kedését követő 15 napon belül, majd azt követően írásbeli

felhívásra nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba vételére,
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, majd ezt követően írásbeli

felhívásra sem köti meg a beilleszkedést Segítő progralfiól az írásbeli megállapodást,
c) nem tar1ja be a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.

(7) Amerrnyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő egyÍittműködési köte1ezettsége
teljesítésében akadá1yozott, ennek tényét és indokát köteles az együttmúködésre kijelölt
szervllez előre, amennyiben eZ nem lehetséges, legkésőbb aZ elmulasztott időponttól
számitott 8 napon belül utó1ag bejelenteni.

(8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségét a (6)
bekezdés szerint megszegi és a (7) bekezdés szerint nem menti ki magát, a mu1asáástól
számított 15 napon belül a Családsegítő Szolgálat családgondozója írásban értesíti a
köteleZettség megszegéséről a 1egyzőt.

(9) A (6) bekezdés szerinti egyiittműködési kötelezettség 1 éven belüli ismételt felróható
megszegése esetén a jegyző a rendszeres szociális segéll megszünteti.

(10) AZ Szt. 37.$ (1) bekezdés d) pontja szerinti rendszeres szociális segélyt ke1l megállapítani
asnak az aktív koruak ellátásara jogosult szemé1ynek a kérelmére aki:

a) betegsége miatt folyamatos orvosi kezelés alatt á11, és betegsége a foglalkoáatásban
való részvételét akadályozza vagy kizélrja, és erről orvosi igazolást csatol,

b) gyermeket var és eá szakorvosi igazolríssal, vagy terhesgondozási könywel
igazolja.

(11) A (10) bekezdés a) pontjában foglalt jogosultságot évente felü1 kell vizsgálni.
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3. Lakásfenntartási támogatás
3.$ A lakásfenntartási támogatás irrínti kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskört a jegyző

gyakoro4_a a Sá. 38. _ 39. $-ában szabályozottak szerint.

4. Apolási díj

a.$ (1) Az s^.43l B. $-a szerinti méltányossági ápolási díjat 2012 '06.0I.-Íől nem állapít meg a
Képviselő{estület.

(2) A már folyósított méltányossági ápolási díjat a jogosultság és az ápolási köte1ezettség
teljesítése felülvizsgálata cé1jából évente felül ke1l vizsgálni és a fe1ülvizsgálat atap1én az
s^. 43/ B. $ (1) bekezdés szerinti jövedelemhatar teljesü1ése esetén az Szt. 44' $ (1)
bekezdés c) pontja szerinti összegben ke1l továbbfolyosítani.

(3) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy nem
gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátoÍI
és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet
kialakulásának megelőzéséről. Az ápolási kötelezettség teljesítését az önkormányzat
környezettanulÍnány |elvételével évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

5. Átmeneti segé|y

5.s (1) A Képviselő{estület egyszeri átmeneti segélyt á1lapít meg hivatalból és kérelemre a
létfenntartást veszélyezÍető rendkívüli élethe1yzetbe került, valamint időszakosan vagy
taÍósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére, ha

a) családjában az egy íbre jutó jövedelem nem haladja meg a n1ugdíjminimum 120%-
át,

b) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum l70 %-áÍ -át.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott jövedelemhatrirra való tekintet nélküt, de a jövedelmi
helyzet igazolásával
a) a Képviselő-testület méltiínyosságból átmeneti segéll állapíthat meg tartós

betegség és kórházi kezelés esetén,
b) azonnali intézkedést igénylő élethelyzet esetén (különösen: haláleset,

baleset, egyedül é1ő kérelmező ellátatlansága) a polgármester jogosult különleges
méltányosságból a költségvetésben elkülönített ösSzegű segélyezésre, valamint a
haladékta1anu1 e1bírálandó rendkívü1i gyógyszersegély megá1lapításara.

(3) Az alkalmanként megá1lapított átmeneti segé1y minimum összege 2.000,_ Ft, éves összege
nem lehet több a nyugdíjminimum 1'50%-irirál.

(4) Amennyiben aZ ügy összes körülményeire feltételezhető, hogy jogosult a készpénzben
megállapítandó segélyt nem a lendeltetésének meglelelően használná fel, vagy a kére]em
kifejezetten erre irányu1 az átmeneti segély megállapítható részben vagy egészben
természetbeni támogatásként élelmiszer utalványban, tűzifa segélyben, kőzüzemi díjtartozás
rendezésére, térítési díjak fizetésére.

(5) A (4) bekezdésben foglalt élelmiszer utalvány a település élelmiszer1 forgalmazó boltjaiban
kizarólag közvetlen fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlásiára jogosít.

(6) Az a természetes személy, akinek 1akása elemi kar: túzeset, ar_ és belvíz, valarnirrt egyéb
katasztrófak miatt életveszélyessé, 1akhatatlanná vá1t, il1etve súlyosan karosodott legfeljebb
a n1'ugdíjminimum 300%-áig terjedő elemi kiírosodottak segélyében részesíthető, ha
jövedelme:

a) egyedül éló esetében a nyugdíjminímum 250 %-át,
b) egyéb esetekben a nyugdíjminimum 200 %-át

nem haladja meg.
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(7) A Képviselő-testület 2013. évben, természetbeni átmeneti segélyként a vissza nem térítendő
állami tiimogatásból beszerzett 9 erdei m3 mennyiségú tűzifa erejéig háztartásonként
egyszeri, 0.5 m' mennyiségú szociális célú tűZifajuttatást biaosít átlagosan 100 cm hosszú
10-35 cm átmérőjű kemény cserfaból ingyenes házhozszálliÍással.

(8) A (7) bekezdés szerintí szociális ÍizifáLra vonatkozó kérelmet az önkormányzati hivatalba
2013.február 8. napjáig lehet benyújtani.

(9) A tűzifajuttatásra jogosultság szempontjából a szociális rászorultság vtzsgálaÍánáI az
átmeneti segélyezésre irányadó (1) bekezdés szerinti jövedelemhatárt ke1l figyelembe venrri.

(10)A szociális tűzifara beadott kérelmeket a képviselő-testület bírálja el a családsegítő szolgálat
bevonásáva1 késziletÍ jav aslat figyelembe vételével.

(11)Az elbíráláshoz kialakított javaslatot úgy kell összeállítani, hogy a kérelme zők közöÍt az
aktív koruak e1látására, időskorúak járadékára és a lakásfenntartási támogatásra jogosultak
az ezen támogatási formiikban nem részesülőkkel szemben előny élvezzenek.

(12)A 9 m3 szociális tűzifa készlet felosztását ktjvetően több kérelem e jogcímen nem
teljesíthető, azokat erre hivatkozással elutasítja a Képviselő-testület.

6. Temetési segély

6.s (1) A polgármester a meghalt hozzátartozója eltemettetőjét temetési segé1yben részesíti, ha
családjában az egy fire jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át,
egyedül é1ő esetén 300 %_át.

(2) AhozzáÍarÍozó fogalmát a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 685. s
b'; pontja állapítja meg.

(3) A temetési segély összege a helyben szokásos 1egolcsóbb temetés kö1tségének 10%-a,
1 1.700,- Ft.

(4) A he1yben szokásos legolcsóbb temetés költségeit illetően a jegyző által minden év januar
hó 15.-ig megkért, a temetkezési vál1a1at arközlését ezer forintra kerekítve ke11 figyelembe
venni.

(5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személyrrek, aki hadigondozotti temetési
ho zzáj árúásb an részesül.

(6) A temetési segély iránti kérelemben csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési
számla eredeti p é|d'ányát' mely're a kifrzetett segély összegét, vagy az elutasítás tényét rá kel1
vezetni és máso1ását követően vissza kell adni.

7. Köztemetés

7. $ (1) A Heréd községben elhunl szemé1y közköltségen tör1énő eltemettetéséről a polgrírmester
gondoskodik a halálesetrő1 a tudomásszerzést követő 30 napon belül, az Szt. 48. $ (1)
bekezdésében fo g1alt esetekben.

(2) Köztemetésként Heréd község temetőjében és csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés
rendelhető.

(3) A köztemetés költségének megtérítésére az azt ekendelő batározatban 6 hónap határidővel
ke1l kötelezni a hozzátartozókaÍ.
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8. Közgyóryellátás

8.s (1) A Sá. 50' $ (3)-(6) bekezdésében meghatrirozottakra figyelemmel a jegyző szociális
rászorultság alapján mé1tányosságból közgyógyellátásra való jogosu1tságot átlapít meg 1 éwe
a kérelmezó részére, ha annak családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimurn
170 %-át' egyedül élő esetén a n1ugdíjminimum 210 %-át nem haladja meg és aZ igénylő
havi rendszeres cyócyltó ellátásának költsége meghaladja a nyugdíjminimum21 %o-át'

(2) A jegyző kivételes méltányosságot gyakorolhat abban az esetben, ha a kérelmező
egy frre eső jövedelme 20 %o-kal meghaladja a (1) bekezdésben foglaltakat, de egészségi
állapota' előrehaladott súlyos betegsége' valamint önÍnaga, vagy családja szociális helyzete
különösen indokolja aa. A kivételes méltányosságot igénylő egészségi állapotot háziorvosi
igazo1ással, a szociális helyzeteÍ kömyezettanulmánnyal kell igazolni.

9. Szociális szolgáltatások
9.$ (1) Heréd községben biztosított szociális alapellátások formái:

a) étkeZetés,
b) házisegítségnyújtás,
c) családsegítés,

(2) Az önkormányz at az (1) bekezdésben foglalt ellátások közul az étkeáetést a Herédi
Napközi otthonos Óvoda Konyhája, a családsegítést és a házi Segítségnyújtást a Hatvan
Körzete Kistérségi Többcélú Társulással kötött eltátási szerződés által biztosítja a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (Hatvan) intézmény útján.

10. Étkeztetés

10.s (1) Étkeáetésre jogosu1t Heréd községben szociális rászorulóként a személy:
a) kora miatt: mindenki, aki 75. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt, aki lega1ább III. csopor1ú rokkant vagy egyedül é1ő

rendszeres szociá1is járadékos,
c) aki fogyatékos, pszichiátriai beteg,
d) akiszenvedé1ybeteg,
e) aki lrajléktalan,
Í) akinek kömyezettanulmríny alapjan igazo1t 1akhatási és szociá1is körülményei

együttesen nem teszik lehetővé önrnagiíró1 való gondoskodást.

(2) A kérelmet az önkonnányzati hivatalban a jogosultságot megalapozó igazolások
csatolásával, valamint a személyi térítési díj megállapításáho z az előző havi nettó
jövedelem igazo 1ásával lehet benyujtatni.

(3) Az e||áÍásÍa jogosultság elbírálása polgármesteri hatrískörbe tartozk, aki hatarozatban
bírá1ja el a jogosultságot, a fizetendő térítési díjat, az egyéb kérdésekre megállapodást köt.

(4) Hajléktalan személy esetén az ellátást ktilön elj rírás né1kül is biztosítani ke1l.

(5) AZ étkeztetés megszűnik:
a) az el1átás feltételei miír nem állnak fenn,
b) az el1átott szakosított ellátást nÉjtó intézetbe kerül elhelyezésre,
c) a jogosult vagy ltozzátattoznja az el7átás megszűntetését bejelenti,
d) a jogosult elhunf.

(6) Az étkeztetéséÍt térítési díjat kell fizetni.

(7) A térítési dijaÍ az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy az Szt. 1 14. s (2) bekezdése szerinti
tartáSra kötelgs és képes személy köteles megfizetni'

(8) Az intézményi téIítési d,ij a szolgáltatási önköltség és az á|Lami tánrogatás egy ftire jutó
összegének kü1önbözete.
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Önkormányzati Rendeletek Tára - Rendelet
(9) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat a polgrírmester hatfuozattal állapítja meg,

ame|y az intézményi térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata, de nem
haladhatja meg napokra számítottan az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme 30
o/n-ál.

(10) Az önkormiányzat étkeztetési felad'atát az ővodai konyhríról saját elszállítással vagy
kérelemre házho z valő szállitás keretében munkanapokon biaosítja.

(11) A fizetendő intézményi étkezési térítési díj és a kiszál1ítási díj mértékét e rendelet
me|IékleÍetartalmazza.

(12) Az étkeztetési személyi térítési díjat a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell számla ellenében
megfizetni az ötlkonnányzaÍi hivatal szocíális ügyintézőjéné1 befizetéssel.

11. IJáni segítségnyújtás

11.s (1) A h{íZi segítségnÉjtás olyan gondozási forma, amely biáosítja a gondozásra szoru1ó
igénylő lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartását.

(2) A' háLzi segítségnffitás keretében biáosított gondozási feladatokat az Szt. 63. $ (2)
bekezdése állapítja meg.

(3) A' háüi segítségnyújtásra való jogosultságot az Szt. ó3. $ (4)-(6) bekezdés szerinti
gondozási szűkségleti vizsgá1at a1apján kel1 meghatarozni.

(4) A' hélzi segítségnyújtási feladatokat az Ónkorunányzat a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Tarsulás keretében a Szociális, Gyermekjóléti és Egószségügyi Szolgálat
(Hatvan) intézmény útján biztosítja'

(5) Az ntézményi térítési díjat a Társulási Megállapodrásban kijelölt Hatvan Város
onko rmányzat Íendelete állapítja meg.

(6) A házi segítségnÉjtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő jövedelme 25 Yo-át.

12. Családsegítés

12.s (1) A családsegítés szolgáltaÍásáÍ az Szt. 64. $-ában meghatrírozott feladatokra a Hatvan
Körzete Kistérségi Többcélú Tarsulás keretében, a Szociális, Gyerrnekjóléti és
Egészségügyi Szo1gálat (Hatvan) intézrnény útján biáosítja az önkormányzat.

(2) A családsegítők a Művelődési Ház és Községi Köny.vtrír Heréd, Vörösmarty tér 1. szám
alatti helyiségében minden héten szerdai és csütörtöki napokon 8'00 ós 1 1.30 óra között
tartanak fogadóórát.

(3) A családsegítő az Sz1. 64.$.-a (2) bekezdésében meghatarozott feladatokon tú1:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális
he|yzetét,

b) kezdeményezi a polgármestemél az önkormányzat kötelező feladatának nem
minősülő ellátáS helyben történő megszervezését és új szociális ellátások
bevezetését,

c) résá vesz az egyes szociális ellátások feltételeként előírt környezettanulmány
készítésekben a szociális ügyintézőve1,

d) ellátja az S^. 31lD. $-a szerint a beilleszkedést segítő program feladatait,
e) részt vesz a Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában.

13. Szociálpolitikai Kerekasztal
13.s (1) As^.92. $. (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepcióban

meghatározott fe1adatok e]látására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.
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(2) A kerekasztal tagjaí a jegyző, a háziorvos, a védőnő, a családsegítő, a Vöröskereszt helyi

szervezetének képviselője, nyugdíjas pedagógus és a Mozgáskorlátozottak Hatvani
Egyesületének helyi képviselője.

(3) A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése cé1jábő| a Szociá1politikai Kerekasáal
évente legalább egy alkalommal ü1ést tart, ülését ajegyző hívja össze.

14. Zárő rendelkezések

14. s (1) Ez a rendelet 2013. februar 1-jén lép hatályba, rende1kezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni ke1l.

(2) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata a
szabá|yairőI szőlő 4/207I.(IL 15.) önkormanyzati rendelete és az azt
önkormányzati rendelet és a 1 412012.(Y.22.) önkormányzati rendelet.

szociális el1átások helyi
módosító 3 l 20I2.(I.3 1.)

,rd,Anba
Kórnír Jó2sef I

po1grármester

KIIIIRDETÉsI ZÁRADÉK:

A rend eletet 20 1 3 . január 29 . napj án kihirdettem.
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a)
b)

l.melléklet a Heréd Község onkormányzata a szociális ellátásokó1 szóló
1 l20I3.(I.29.) önkormiínyzati rendeletéhez

1. A szociális étkeztetés térítési díjai Heréd köZségben:

Té rí té s i díj (ke r e kí tve)

Szociá1is étkeáetés (szolgáltatási önköltség-normatíva + ÁFA) br. 390 Ft/ebétl
Szociális étkeáetés kiszállítrási díja ÁFA mentes 275 Ft/ak.
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