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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban
képviselı-testület) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.)
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja, alapelvei
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a helyi viszonyoknak megfelelıen – a várható igények és
az önkormányzat anyagi lehetıségének szem elıtt tartásával – a szociális
biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az egyes
szociális ellátások formáit, az ellátások igénylésénél a nyilatkozatok tartalmának,
illetve benyújtásának szabályait.
(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett
szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak,
akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán
problémáik megoldására önerıbıl nem képesek. Az ellátást igénylık kötelesek
arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tılük elvárható módon mindent
megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik
felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával
kötelesek elısegíteni helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak
szervei, továbbá a településen mőködı oktatási, egészségügyi és civil
szervezetek kötelesek együttmőködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást
igénylı problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

A rendelet hatálya
2. §
(1) Ha e rendelet eltérıen nem rendelkezik, hatálya az Sztv-ben foglaltak alapján
kiterjed:
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı magyar
állampolgárokra,
b) a település közigazgatási területén élı bevándorlási engedéllyel rendelkezı
személyekre,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási
területén élı személyekre,
d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott,
hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van,
e) a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott személyekre,
f) az Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belüli mozgó
vállalkozókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe
tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra
rászorulónak – ideértve az Sztv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is
átmeneti segély, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra
rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. §
(1) E rendeletet az Sztv-vel, valamint végrehajtására kiadott kormányrendelettel
együtt kell alkalmazni.
(2) Ha e rendelet eltérı szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humán Irodájánál lehet elıterjeszteni.
(3) Amennyiben a szociális ellátást kérı az általa kért ellátás helyett más ellátásra
lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a
figyelmét fel kell hívni, illetıleg az ellátást részére hivatalból meg kell
állapítani.

(4) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a
megelızı három hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetében a megelızı egy év
átlagát kell figyelembe venni.

(5) Az Sztv. 10. § (2) bekezdésében szabályozott esetben a kérelmezı köteles
mellékelni a kérelem benyújtását megelızı 3 havi közüzemi számlákat.

A jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás visszatérítése
4. §
Az Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett
ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés
méltányosságból részben, vagy egészben akkor engedhetı el, ha a visszafizetés
olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmezı vagy családja megélhetését
veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna.

II. FEJEZET
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
5. §
(1) A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén az Sztv-ben
meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli ellátásokat
állapít meg:
a) idıskorúak járadéka
b) rendelkezésre állási támogatás
c) rendszeres szociális segély
d) az Sztv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási
díj.
(2) Szociális rászorultság esetén
a) az Sztv. 38. § (2) bekezdés esetén lakásfenntartási támogatást átruházott
hatáskörben a szociális hatáskörrel rendelkezı bizottság,
b) az Sztv. 43/B. § szerinti ápolási díjat átruházott hatáskörben a települési
önkormányzat polgármestere állapítja meg.

Idıskorúak járadéka
6. §
(1) Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı
idıskorúak részére nyújtott támogatás.
(2) Idıskorúak járadékában kell részesíteni azt a személyt, aki az Sztv. 32/B. § (1)
bekezdés szerinti feltételekkel rendelkezik. A jogosultság feltételeit kétévente
legalább egyszer felül kell vizsgálni.
(3) Nem állapítható meg idıskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni
az Sztv. 32/B. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.
(4) Az idıskorúak járadékának összege az Sztv. 32/C. § (1) bekezdése szerint kerül
megállapításra.
a) Az Sztv. 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a.
b) Az Sztv. 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95 %-a.
c) Az Sztv. 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-a.
d) A jövedelemmel rendelkezı jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a
jogosult havi jövedelmének a különbözete.
e) Ha a b) pont szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult
részére akkor is legalább ezer forint összegő járadékot kell megállapítani.

Aktív korúak ellátása
8. §
(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.
(2) A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Sztv. 33.
§ (1) bekezdése alapján annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50
%-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) akik vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti
személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt:
álláskeresési támogatás) folyósítási idıtartama lejárt, vagy
e) akinek
esetében
az
álláskeresési
támogatás
folyósítását
keresıtevékenység folytatása miatt a folyósítási idı lejártát megelızıen
szüntették meg, és a keresıtevékenységet követıen a Foglalkoztatási tv.
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelızı két
évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év idıtartamig
együttmőködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági
nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítási megszőnt, illetve az
özvegyi nyugdíj folyósítása megszőnt, illetve az özvegyi nyugdíj
folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szőnt meg, és
közvetlenül a kérelem benyújtását megelızıen az állami foglalkoztatási
szervvel legalább három hónapig együttmőködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más ódon nem
biztosított, és keresıtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást és
az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát – nem folytat.
(3) Az Sztv. 33. § (2) bekezdése alapján akkor nem biztosított a megélhetés, ha
a családnak az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori legkisebb öregségnyi nyugdíj összegének 90 %-át és
vagyona nincs.
(4) Az aktív korúak ellátása iránti kérelemhez
formanyomtatványok felsorolt mellékleteit.

mellékelni

kell

a

(5) Az Sztv. 34. § értelmében nem állapítható meg az aktív korúak ellátására
való jogosultság annak a személynek, aki
a) elızetes
letartóztatásban
van,
elzárás
büntetését,
illetve
szabadságvesztés büntetését tölti,
b) az Sztv. 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó
munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszőnt vagy
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban
részesül,

d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának
betöltéséig,
e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges
munkaviszonnyal rendelkezik,
f) katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetıleg felsıoktatási intézményben nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint
képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.
(6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Sztv.
37/F. § alapján.
(7) Az Sztv. 37/B. § (1) bekezdés alapján az aktív korúak ellátására jogosult
személy, aki ellátásra való jogosultság kezdı napján
a) egészségkárosodott személynek minısül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élı
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst.
szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban,
terhességi gyermekgondozási segélyben – és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bekezdés]
nem tudják biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult.

9. §
(1) Az Sztv. 37/C. § (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési
önkormányzat által kijelölt szervvel (továbbiakban: együttmőködésre
kijelölt szerv) a 37/D. § szerinti együttmőködési kötelezettségét
nyilatkozatban vállalja.
(2) Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejőleg csak egy személy
jogosult. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár
összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete.
(3) Az Sztv. 37/D. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti személy a rendszeres
szociális segély folyósításának a települési önkormányzat által kijelölt
szervvel együttmőködik, amelynek keretében
a) az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és

b) a beilleszkedést segítı programról írásban
együttmőködésre kijelölt szervvel,
c) teljesíti a beilleszkedést segítı programot.

megállapodik

az

(4) A beilleszkedést segítı program az önkormányzattal együttmőködı személy
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következıkre
terjedhet:
a) az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) az együttmőködı személy számára elıírtak, egyéni képességeket fejlesztı
vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetıleg a
munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben
történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı
szakképesítés megszerzésére.
(5) Az együttmőködési kötelezettség elıírásáról a rendszeres szociális segélyt
megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell szüntetni az aktív
korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki
a) a határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem jelenik meg
a Családsegítı Szolgálatnál, vagy
b) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül nem köt
megállapodást a beilleszkedési programról, vagy
c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem írja alá, vagy
d) nem tart kapcsolatot a VIK Családsegítı Szolgálattal és nem tartja be a
beilleszkedést segítı programban foglaltakat,
e) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy
összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, különösen ha
nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás
ellenére sem tesz eleget,
f) aki keresıtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást,
valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzést,
g) a beilleszkedést segítı programban foglaltakat nem írja alá,
h) a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során felszólításra sem
mőködik együtt,
i) aki a rendszeres szociális segély folyósításának idıtartama alatt az
együttmőködésre
kijelölt
szervvel
fennálló
együttmőködési
kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi.
(6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti együttmőködés intézményi feltételeirıl a
települési önkormányzat elsısorban a VIK Családsegítı Szolgálat útján
gondoskodik. Az intézmény írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı

program végrehajtásáról, a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
bevonásával. A VIK Családsegítı Szolgálat a rendszeres szociális segélyre
jogosult személlyel történı kapcsolattartásról esetnaplót vezet.
(7) Az együttmőködésre kijelölt szerv jelzi a jegyzınek ha a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget.
(8) Értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı
program végrehajtásáról.
(9) Az együttmőködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segély
folyósításának idıtartama alatt a módosított 63/2006. (III.27.) Kormány
rendelet 17. § (9-12) bekezdései szerint köteles eljárni.

Lakásfenntartási támogatás
10. §
(1) Az Sztv. 38. § (1) bekezdésre figyelemmel átruházott hatáskörben a szociális
hatáskörrel rendelkezı bizottság lakásfenntartási támogatást állapít meg
(normatív lakásfenntartási támogatás) az arra rászorulóknak az Sztv. 38. § (2)
bekezdésében meghatározott feltételek esetén.
(2) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén az elismert lakásnagyság az Sztv. 38.
§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint kerül megállapításra.
(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a költségvetési törvényben
meghatározottak szerint kerül megállapításra.
(4) A lakásfenntartási támogatást egy évre, a kérelem benyújtása hónapjának elsı
napjától kell megállapítani, melynek havonta történı folyósításáról a települési
önkormányzat jegyzıje gondoskodik.
(5) A támogatás összege az Sztv. 38. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kerül
megállapításra.
(6) A lakásfenntartási támogatás természetbeni juttatásként kerül megállapításra, két
havi közüzemi díj elmaradása esetén, melynek folyósítása a szolgáltató részére
történik.

(7) A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, melyet a
szociális hatáskörrel rendelkezı bizottság havonta bírál el.
(8) Az önkormányzat méltányosságból helyi lakásfenntartási támogatást nem
biztosít.
Ápolási díj
11. §
(1) Ápolási díjra jogosult az Sztv. 41. § (1) bekezdése alapján – a jegyes kivételével
– a hozzátartozó (PTK. 685. § b) pontja) ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyos fogyatékos vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerint folyósított ápolási díj összege a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 100 %-a.
(3) A fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személy ápolását, gondozását
végzı hozzátartozó emelt összegő ápolási díjra jogosult, a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 130 %-ának megfelelı összegben.
Fokozott ápolást igénylı személy az, aki az Sztv. 43/A. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelel.
(4) Az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésére figyelemmel méltányosságból ápolási díj
állapítható meg annak a fizetés nélküli szabadságon lévı hozzátartozónak, aki az
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezik, és 18. életévét
betöltött tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, és családjában az egy
fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.
A méltányosságból megállapított ápolási díj összege: a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegével azonos.
(5) Az ápolási díj megállapításának hatáskörét jelen rendelet 5. § (1) bekezdés d) és
5. § (2) bekezdés b) pontjai szabályozzák.
(6) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv
kétévente legalább egy alkalommal felülvizsgálja.
(7) Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv. 42. §-ában foglalt
esetekben.

Átmeneti segély
12. §
(1) A Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vagy hivatalból indult
eljárásra – indokolt esetben környezettanulmány készítését követıen – a
képviselı-testület szociális hatáskörrel rendelkezı bizottsága, illetve
halaszthatatlan esetekben a polgármester évente meghatározott mértékig
átmeneti segélyt biztosít az alábbi feltételek fennállása esetén annak a
személynek, aki:
a) létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül,
b) idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, így saját maga vagy
családja eltartásáról más módon nem tud gondoskodni, és e rendeletben
foglalt egyéb feltételeknek megfelel.
Rendkívüli élethelyzetnek minısül különösen:
- a természeti katasztrófa, elemi csapás,
- hirtelen bekövetkezı súlyos betegség, rokkantság,
- önhibáján kívül jövedelmi viszonyaiban legalább 50 %-os csökkenés
következett be.
(2) Átmeneti segély egy személynek (családnak)
a) a 12. § (1 bekezdés a) pontja esetén legalább alkalmanként 5.000 Ft,
legfeljebb 50.000 Ft évente,
b) a 12. § (1) bekezdés b) pontja esetében legfeljebb alkalmanként 5.000 Ft,
évente legfeljebb 20.000 Ft.
(3) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel
a) Alkalmanként adható annak a személynek, akinek családjában az egy fıre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át.
b) Havi rendszerességgel állapítható meg azon rászorultak részére, akik
jövedelemmel nem rendelkeznek, akiknek létfenntartási problémájuk egyszeri
segély megállapításával nem oldható meg. Havi rendszerességgel 2-6 hónapra
állapítható meg.
c) Elemi csapás, hirtelen bekövetkezı súlyos betegség, rokkantság rendkívüli
körülmények esetén annak a személynek állapítható meg átmeneti segély,
akinek az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kettı és félszeresét.
(4) Amennyiben a határozatban többszöri kifizetésre kerül megállapításra, úgy a
határozatban rendelkezni kell a késıbbi kifizetések idıpontjáról, a kifizetés
összegérıl, a kifizetés módjáról.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott éves maximális határon felül a
képviselı-testület átmeneti segélyben részesítheti – a szociális hatáskörrel
rendelkezı bizottság javaslata alapján – az idıszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdı személyeket.

Temetési segély
13. §

(1) Temetési segély nyújtható az Sztv. 46. § (1) bekezdésében meghatározott
esetekben és személyek részére jövedelemhatár figyelembevétele nélkül alanyi
jogon, kivétel az Sztv. 46. § (2) bekezdésében lévı korlátozásokra.
a) A temetési segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
b) A kérelemhez mellékelni szükséges:
- a temetés költségeirıl a kérelmezı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli
hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.
(2) A temetési segély összege 10.000 Ft differenciálás nélkül.

III. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

14. §
(1) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
a) köztemetés
b) közgyógyellátás
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
d) közüzemi díjak kifizetése – kizárólag a szemétszállítási díjra vonatkozóan
Füzesabony Város Önkormányzatának módosított 19/2004. (IV.22.) rendelet
26. §-ában meghatározott körben
(2) Egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás
formájában is nyújthatók:
a) lakásfenntartási támogatás
b) átmenti segély
c) temetési segély

Köztemetés
15. §
Az Sztv. 48. § szerinti köztemetésrıl a polgármester gondoskodik, illetve intézkedik
a költségek megtérítésérıl.

Közgyógyellátás
16. §
(1) Közgyógyellátásra jogosultak körét az Sztv. 50. § (1-2) bekezdései
szabályozzák.
(2) Az Sztv. 50. § (3) bekezdésére tekintettel méltányosságból közgyógyellátásra
jogosult az a kérelmezı, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a,
egyedülálló esetében 200 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át eléri.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyzı dönt. A jogosultság az Sztv.
50. § (1) bekezdés szerinti jogosult esetén 2 évre, az Sztv. 50. § (2-3) bekezdés
szerinti jogosult esetében 1 évre kerül megállapításra.
(4) A közgyógyellátásra való jogosultság
formanyomtatványon kell benyújtani.

megállapítása

iránti

kérelmet,

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
17. §

(1) A jegyzı az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából az Sztv. 54. § (1)
bekezdésében meghatározott szociálisan rászoruló személynek állapítja meg.
(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és a vele közös háztartásban élık
jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

IV. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS

18. §
(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretén belül szociális rászorultság
esetén az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) nappali ellátás
(2) A személyes gondoskodás esetében az ellátás igénybevételét megelızıen a
jegyzı az ellátást igénylı egy fıre jutó jövedelmét megvizsgálja és arról az
Sztv. 119/C. § (3) bekezdése szerinti igazolást ad ki.

Étkeztetés
20. §
(1) Napi egyszeri meleg étkeztetésben kell részesíteni az Sztv. 62. §-a szerint a
szociálisan rászorultakat.
(2) Az étkeztetés az Egészségügyi és Szociális Központ Füzesabony-AldebrıTófalu-Kápolna-Dormánd Községek Szociális Ellátó Intézményfenntartó
Mikrotársuláson keresztül történik.
(3) A felvételi kérelmek elbírálásáról az intézményvezetı jogosult dönteni.

Házi segítségnyújtás
21. §
(1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a gondozási szükséglet vizsgálatát
követıen az Sztv. 63. §-a szerint biztosítja.
(2) A házi segítségnyújtás keretében ellátandó feladatokról:
- napi cikkek bevásárlása

- gyógyszerek beszerzése
- ebéd házhoz szállítása
- kisebb házimunka elvégzése
(3) Az Sztv. 63. § (4), (5) bekezdése alapján a felvételi kérelmek elbírálásáról, a
személyi térítési díj megállapításáról az intézményvezetı dönt.
(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásérté térítési díjat kell fizetni. Az
intézményi térítési díjat az önkormányzat e rendeletének 1. sz. melléklete
tartalmazza.
(5) Füzesabony Város Önkormányzata egyedi kérelem alapján a szolgáltatási
díj alól mentességet biztosít a kérelmezı jelen rendelet 12. §-ában
szabályozott rendkívüli élethelyzetére és szociális körülményeire való
tekintettel.

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
22. §
(1) A saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott
ellátás. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást a szociális szolgáltató, illetve
az Egészségügyi és Szociális Központ Füzesabony-Aldebrı-Tófalu-KápolnaDormánd Községek Szociális Ellátó Intézményfenntartó Mikrotársulás
biztosíthat.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a
helyszínen történı megjelenését
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedések megtételét
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését
- fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott
jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttmőködik a támogató
szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást
nyújtó szolgáltatóval

(3) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult:
- az egyedül élı 65 év feletti személy,
- az egyedül élı súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élı 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(4) Füzesabony Város Önkormányzata egyedi kérelem alapján a szolgáltatási
díj alól mentességet biztosít a kérelmezı jelen rendelet 12. §-ában
szabályozott rendkívüli élethelyzetére és szociális körülményeire való
tekintettel.

Családsegítés
23. §
Füzesabony Város Önkormányzata a családsegítés alapellátást a Városi Intézményi
Központ (VIK) Családsegítı Szolgálat mőködtetésével biztosítja.
(1) A családsegítı szolgáltatás célja Füzesabony Város Önkormányzatának
mőködési területén élı szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési
képességének megırzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elısegítése.
(2) A VIK Családsegítı Szolgálat megelızı tevékenysége körében:
a) Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét, feltárja az
egyén és a család életében jelentkezı problémák okait, és tájékoztatja a
kompetens hatóságokat és szolgáltatókat e problémákról.
b) Olyan monitoring-rendszert mőködtet, mely elısegíti más szervek és
magánszemélyek részvételét a veszélyeztetettség és krízishelyzet
megelızésében.
(3) A VIK Családsegítı Szolgálat feladata továbbá:
a) szociális információs szolgáltatás
b) közösségi ellátás
keretében
elısegíti
a pszichiátriai betegek
lakókörnyezetükben történı gondozását, rehabilitációját
c) kábítószer, drogfogyasztás megelızésének elısegítése
d) jövedelem nélküli személyek felkutatása és nyilvántartásba vétele,
Füzesabony város veszélyeztetettségi térképének elkészítése
e) ágyban fekvı, ellátatlan betegekrıl való gondoskodás megszervezése

f) amennyiben az alapellátás keretében a szociális ellátást igénylı nem kaphatja
meg az állapotának megfelelı segítséget, úgy gondoskodni kell arról, hogy a
szakosított ellátáshoz hozzájussanak.
(4) A családsegítés alapellátást végzı szerv vezetıje évente beszámol a szociális
hatáskört gyakorló bizottság és a képviselı-testület elıtt az elvégzett munkáról.

Közösségi ellátás
24. §
(1) A települési önkormányzat a közösségi ellátás keretében a családsegítés
alapellátás útján ellátja a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek Sztv. 65/A. § (2)
bekezdésében meghatározott közösségi alapellátását, valamint az Sztv. 65/A. §
(3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbő ellátását.
(2) A közösségi ellátás keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezetben történı segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában
b) a meglévı képességek megtartását, illetve fejlesztését,
c) a háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást
igénybe velı állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
e) orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatáson, szőrıvizsgálaton való
részvétel ösztönzését, figyelemmel kísérését,
f) megkeresı programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése
érdekében.
(3) Alacsonyküszöbő ellátás az Sztv. 65/A. § (3), (4) bekezdés alapján történik.

Szociálpolitikai kerekasztal
25. §
(1) A települési önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, az Sztv.
58/B. § (2) bekezdése alapján különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos
figyelemmel kísérésére.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal ügyrendje tartalmazza üléseinek rendjét,
mőködésére vonatkozó szabályokat, a meghívandók körét.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal az ügyrendjében meghatározott alkalommal, de
évente legalább egy alkalommal ülést tart.
(4) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
- Füzesabony Város Önkormányzat Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke,
- A Heves Megyei Önkormányzat által delegált személy,
- Kisebbségi Önkormányzat képviselıje,
- Szociális és Egészségügyi Központ részérıl delegált személy,
- NOE helyi tagcsoportja részérıl delegált személy,
- Egészségügyi alapellátást végzık által közösen delegált személy,
- Egyházak által közösen delegált személy,
- Máltai Szeretetszolgálat által delegált személy,
- Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete által delegált személy,
- Gyermekvédelmi és oktatási intézmények által delegált személy.

V.
Nappali ellátás
26. §

(1) Az önmaguk ellátására részben képes idıs korúak napközbeni gondozására az
Egészségügyi és Szociális Központ Füzesabony-Aldebrı-Tófalu-KápolnaDormánd Községek Szociális Ellátó Intézményfenntartó Mikrotársulás által
mőködtetett, klub, mint nappali ellátást nyújtó intézmény szolgál.
(2) A klub a napközbeni tartózkodást, étkeztetést, társas kapcsolatokat, valamint az
alapvetı higiéniai szükségleteket biztosítja.
(3) A felvételi kérelmek elbírálásáról, a személyi térítési díjak megállapításáról az
intézmény vezetıje dönt az 1. számú mellékletben foglaltak alapján.

VI. FEJEZET
ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK
27. §

(1) E rendelet alkalmazásában a törvényben megfogalmazottakon kívül a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségeit Füzesabony Város Önkormányzatának a
köztemetıkrıl és temetkezésrıl szóló 15/2000. (VI.20.) rendelet tartalmazza.
(2) E rendelet értelmében rászorult különösen az a személy, kérelmezı:
a) aki és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozóit is figyelembe véve
önhibáján kívül jövedelemmel nem rendelkezik, ezért önmaga és családja
létfenntartását biztosítani nem tudja,
b) rászorult az is, akinek és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozóinak
együttes jövedelme egy fıre vetítve nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét és a megélhetésükhöz szükséges kiadásokat
más módon biztosítani nem tudja,
c) rászorult továbbá az a személy, család aki létfenntartását veszélyeztetı,
rendkívüli élethelyzetbe kerül (pl. baleset, hosszantartó betegség, rendkívüli
haláleset stb.), és ennek kiadásait a családban együtt élı közeli hozzátartozók
együttes jövedelme nem biztosítja,
d) akinek vállalkozása, gazdasága, lakása elemi kár miatt pusztul el és nincs
tartásra köteles és képes hozzátartozója.
(3) E rendelet alkalmazásában család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást
nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók
(Sztv. 4. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelıen) közössége.

VII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. §
(1) E rendelet 2009. március 01. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 22. § rendelkezéseit a 2009. január 01-jén szolgáltatást igénybe vevıkre is
alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló alábbi Ör. rendeletek hatályukat vesztik: 17/1999. (VII.27.),
26/2006. (VII.20.), 43/2006. (XII.13.), 8/2007. (II.14.), 6/2008. (III.26.), 7/2008.
(IV.30.), 20/2008. (V.28.), 3/2009. (I.28.).

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS
29. §

Ezen rendelet a következı közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg:
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68 EGK
Tanácsi rendelet,
b) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı
alkalmazásáról szóló 1408/71 EGK rendelet.

Füzesabony, 2009. február 24.

Laminé Antal Éva
polgármester

Dr. Kovács Csaba
jegyzı

1. sz. melléklet
1. §
Intézményi térítési díjak:
Bruttó ár
(1) Szociális étkezık:
a) Azon ellátottak esetében, akiknek a családban az
egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 150 %-át:

262 Ft + 20 % ÁFA

b) Azon ellátottak esetében, akiknek a családjában
Az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
150 %-a és 300 %-a közé esik:

303 Ft + 20 % ÁFA

c) Azon ellátottak esetében, akiknek a családjában
az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 300 %-át:

370 Ft + 20 % ÁFA

(2) A szociális étkezés esetében az ebéd kiszállítási díja 60 Ft / nap.

(3) Házi segítségnyújtás:
a) Azon ellátottak esetében, akiknek a családjában
az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 150 %-át:

270 Ft / 20 % ÁFA/óra

b) Azon ellátottak esetében, akiknek a családjában
az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 150 %-át:

170 Ft / 20 % ÁFA/ óra

(4) Az idısek nappali ellátásnak díja:

(5) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
Az ellátás igénylı jövedelmének 2 %-a

538 Ft + 20 % ÁFA

2. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 116. § (3)
bekezdése alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybevevı jövedelmének:
a/ 25 %-át étkeztetés,
b/ 20 %-át házi segítségnyújtás,
c/ 30 %-át házi segítségnyújtás és étkeztetés esetén,
d/ 15 %-át nappali ellátás, illetve 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés esetén,
e/ 2 %-át jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetén.
(2) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a személyi
térítési díjat a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig kell befizetni.
(3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet alapján a személyi térítési díj elengedésérıl, mérséklésérıl kérelem
alapján a jegyzı jogosult dönteni.

