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TÁJÉKOZTATÓ:
Erdősmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. ( II. 27.) rendelete a szociális ellátásairól:
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli
és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék
a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük
módjáról és térítési díjairól.
A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok
életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek
meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső
tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.
E rendelet a Szt-ben és Gyvt-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a Szt. 1. § (2)
bekezdés felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról.
A rendeletet kell alkalmazni az Erdősmecske Község Önkormányzat közigazgatási területén
életvitelszerűen élő, ott bejelentett
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
A rendelet hatálya a Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a)-d) pontban
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország
területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
A rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. § (3) bekezdésében, a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározottakra.
A rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül, az Erdősmecske
község közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében más
önkormányzattal, illetve civil, társadalmi szervezetekkel kötött ellátási szerződése alapján a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátásban részesülő személyekre.
Az Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Erdősmecske Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a jegyző dönt:
a) települési támogatás megállapításáról;
b) köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítésről;
c) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a részletfizetés
engedélyezéséről.
Az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt:
a) a települési támogatás során egyedi méltányosság gyakorlásáról;
b) a személyi térítési díj mérsékléséről, elengedéséről;
c) a pályázati eljárás útján biztosított támogatások körében a tárgyévi költségvetési rendeletben
meghatározott keret terhére:
c.a a kiskorú gyermek részére tanulmány ösztöndíjról;
d) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások a részbeni vagy a teljes elengedésről.
Amennyiben az e rendeletben szabályozott alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében
fenntartott, vagy önállóan működő és gazdálkodó intézmény keretében történik, az intézményvezető
a rendeletben meghatározott feltételek szerint:
a) dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kérelemről;
b) a Szt. 59/A § (3) bekezdése szerint vizsgálja az igénybevevő szociális rászorultságát.
A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet - az igénylésre rendszeresített 1. melléklet szerinti
nyomtatványon - egész évben folyamatosan lehet benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal
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Nagypalli Kirendeltségén. A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és gyermekjóléti
ellátások iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.
A jegyző a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális
ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából
nyilvántartást vezet, az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően.
Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a kérelem benyújtását követően megvizsgálja a kérelmező és a
vele közös háztartásban élő személyek vagyoni helyzetét.
A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal az alábbiak
szerint ellenőrizheti:
a) saját adatbázisának adatai felhasználásával (adónyilvántartás, ingatlan nyilvántartás, stb.)
b) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
c) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
d) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
e) megkeresheti az illetékességgel rendelkező munkaügyi hatóságot,
f) megkeresheti más az üggyel kapcsolatban releváns információval rendelkező hatóságot, szervet,
g) elrendelheti környezettanulmány készítését,
h) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.
A Közös Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a kérelmező
szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a
kérelem beadását megelőzően már készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni.
A mennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott
lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
A kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot
a) a közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében meghatározott személyekről,
b) a közüzemi díj és a közös költség támogatás, a lakbértámogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és
a fűtéstámogatás esetén az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –személyekről, az Szt. 4. §
(1) f) pontja alapján,
c) az egyéb szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó - oda bejelentett -, az Szt. 4. § (1) bekezdés
c), f) pontjában meghatározott személyekről.
A kérelemhez mellékelni kell:
a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló
igazolást;
b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot;
c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói
jogviszonyáról;
d) az Szt. által szabályozott ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat;
e) a Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott igazolásokat;
f) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.
A fogyasztási egység települési segélynél történő alkalmazásában a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol:
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
A (9) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartás:
a) (9) bekezdés a) - c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
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b) fogyatékossági támogatásban részesül,
vagy
c) (9) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
A fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás;
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott
igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata;
c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi
nyugdíjszelvény;
d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás;
e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet,
vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata;
f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat;
g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés;
h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat,
vagy a kifizető igazolása,
d) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási
szervvel kötött együttműködés,
i) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.
A rendkívüli támogatás esetében a jövedelem számításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
Az e rendeletben szabályozott és a képviselő-testület által nyújtott támogatási formákat csak az veheti
igénybe, illetve kaphatja:
a) az önkormányzattal szemben nem áll fenn köztartozása (adó, adó módjára behajtható
köztartozás);
b) önhibáján kívül került rossz szociális helyzetbe;
c) értékesíthető vagyontárggyal nem rendelkezik.
A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén,
jegyző az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.
A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során felvett
környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, évente egy alkalommal rendkívüli támogatást,
lakhatási támogatást, gyógyszertámogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező havi jövedelme,
illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság megállapításához meghatározott
egy főre jutó fogyasztási egységet legfeljebb 1.000,-Ft-al haladja meg.
Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset, ha:
a) a kérelmező vagy a családtagja súlyos mozgáskorlátozott,
b) a kérelmező vagy a családtagja súlyos látás vagy halláskárosult,
c) a kérelmező vagy a családtagja munkaképesség-csökkenése a 100 %-ot, vagy az
a) egészségkárosodása a 80 %-ot eléri,
d) a kérelmező és a családjában élők mindegyike nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
e) a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek.
A Képviselő-testület évente egy alkalommal, az (1) bekezdésben meghatározott támogatást állapíthat meg
rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a jogosultság megállapításához meghatározott értékhatár
bekezdés szerinti mértéknél nagyobb összegű túllépése esetén is.
A bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset, a tartósan beteg gyermek
gyógyszerköltsége, speciális táplálkozási igénye, a családban történt haláleset, a tűzkár, a vízkár, a
lakásban nem szándékos, előre nem látható, a lakhatást veszélyeztető állagromlás következik be, vagy az
egyéb rendkívüli élethelyzet, az egészségügyi állapotban történt nagyfokú romlás, a szociális
válsághelyzet.
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Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések az adott
támogatásoknál kerülnek meghatározásra.
Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései kell alkalmazni.
A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak intézményei, továbbá a
településen működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással és a civil szervezetekkel kötelesek
együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek
kezdeményezni.
A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes. A polgármester és a jegyző döntése ellen
Erdősmecske Község Önkormányzata Képviselőtestületéhez lehet a fellebbezést benyújtani, a döntés
kézhezvételét követően 15 napon belül. A képviselő-testület döntése ellen a döntés kézhezvételét
követően 30 napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz lehet fordulni. A rendelet
eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben legfeljebb két, az Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátási formában részesülhet.
Rendkívüli települési támogatásban és nem havi rendszerességgel megállapított támogatásban egy család
ugyanazon évben legfeljebb két alakalommal részesülhet.
Nem állapítható meg települési és rendkívüli települési támogatás, ha a támogatásra jogosultnak a
lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az
ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket
nem teljesíti, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn.
A támogatásra jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha:
a)
a jogosult az által életvitelszerűen lakott ingatlannak rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmas állapotban van, az ingatlan állagmegóvását biztosítja;
b)
az ingatlan (lakás vagy ház) rendszeres tisztán tartása, takarítása, az ingatlanban, valamint
annak udvarán egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,
ürítésének biztosítja, nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet egyszeres
űrtartalmánál több- felhalmozott- háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem
felhalmozott állapotban,
c)
a szennyvíz rendszeres elszállítását számlával igazolják, a kommunális hulladék szállítását
hetente igénybe veszik,
d)
az ingatlanhoz tartozó udvar, kert, a kerítésen kívüli utcafronti részt (ingatlan előtti járda –
ennek hiányában két méter széles területsáv –, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területe, valamint az árok) rendben tartja, az esetlegesen ott található gaz,
szemét és lom eltávolítására, a ház előtti járda és árok tiszta, nincs teledobálva szeméttel és a
csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld és növényzet nem akadályozzák, az árkot
rendszeresen gondozza, tisztán tartásáról, a szemét- és gyommentesítéséről, a hó
eltakarításáról, síkosság mentességről gondoskodik,
e)
az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar, kert rágcsálóktól, kártevőktől, való
mentesítéséről gondoskodik,
f)
a fűfélék kaszálásáról, nyírásáról, a gyomok eltávolításáról rendszeresen gondoskodnak,
g)
a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll a rendelkezésre, nem folyik szét az
udvaron a trágyalé,
h)
a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását,
i)
a tüzelőnek való rendezett formában felhalmozva, és nem szétszórtan található,
j)
A telken található lakóház, épület tetőfedele (zsindely, cserép) funkcionálisan megfelelő, belső
falai, mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták.
A támogatásban részesülő személynek az (4) bekezdésben meghatározott feltételeket a jogosultság
fennállása alatt folyamatosan biztosítania kell.
A helyszíni ellenőrzést a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő-testületi tag (akadályoztatásuk
esetén az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője), végzi. Amennyiben a helyszíni szemle
alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó
feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a támogatásra jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de
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legalább öt napos határidő kitűzésével a Jegyző – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével –
felszólítja. A felszólításban magadott határidő eredménytelen letelte után az ellátást nem lehet
megállapítani, illetve felülvizsgálat során meg kell szüntetni.
A helyszíni szemle tartása kötelező: az ellátások megállapítása előtt, illetve a jogosultsági feltételek
felülvizsgálatakor.
A kérelmet el kell utasítani, amennyiben a kérelmező a jegyzői felszólítás ellenére a (4) bekezdésben
meghatározott feltételeket nem teljesíti.
Az egyedi méltányosságot az SZMSZ által átruházott hatáskörében a polgármester gyakorolja. A települési
támogatások megállapítása során a kérelmező javára eltérés a (6) bekezdésben meghatározott
szempontok figyelembevételével történhet, azonban - egy naptári évben belül - az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének négyszeresénél magasabb összeg nem állapítható meg. A megállapított
települési támogatás egy összegben vagy havonta történő kifizetéséről az SZMSZ által átruházott
hatáskörében a polgármester dönt. A személyes gondoskodás során az SZMSZ által átruházott
hatáskörében a polgármester dönt méltányossági jogkörében:
a) az intézményvezető által külön eljárás nélkül biztosított ellátások jogosságáról, ezek
meghosszabbításáról;
b) a személyes gondoskodást igénybevevő kérelme vagy az intézményvezető által
c) kezdeményezett eljárás alapján a személyi térítés díj mérsékléséről, elengedéséről;
d) szociális alapellátás térítésmentes biztosításáról azon jogosult személynek, akinek járadéka,
nyugellátása az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg és egyéb
jövedelemmel nem rendelkezik.
A szociális ellátás megtérítése során a megtérítés összege, vagy pénzegyenértéke, a kamat összege
méltányossági jogkörben történő elengedésének, mérséklésének, részletekben történő megfizetésének
akkor van helye, ha annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, feltéve, hogy a
visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
A méltányosság vizsgálata során figyelembe vehető szempontok:
a) a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagy egyedül élő vagy egyedülálló,
b) korai fejlesztést igénybevevő gyermek részére a szolgáltatások költségeinek részbeni átvállalása,
ha más jogcímen iskolai, óvodai étkezési térítési díj fizetési kötelezettség támogatására nem
jogosult,
c) aktív korú álláskeresők esetében illetékes munkaügyi kirendeltségen regisztráltatta magát és
aktívan közreműködik elhelyezkedése érdekében,
e) méltányosság gyakorlására tárgyévben még nem került sor.

Erzsébet, 2015. április 16.
Dr. Tóth Sándor jegyző
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