Füzesabony Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban
képviselő-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 Szt.) felhatalmazása
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja, alapelvei
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően – a várható igények és
az önkormányzat anyagi lehetőségének szem előtt tartásával – a szociális
biztonság megteremtése és megőrzése 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 önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek
arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent
megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik
felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával
kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak
szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil
szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást
igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

A rendelet hatálya
2. §
(1) Ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed:
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra,
b) a település közigazgatási területén élő bevándorlási engedéllyel rendelkező
személyekre,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási
területén élő személyekre,
d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott,
hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van,
e) az Szt. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott személyekre
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az Szt.
54.§. (1) bekezdésében meghatározott személyeknek - ideértve az Szt. 3. § (2)
bekezdésében foglalt személyeket - az Szt. 7.§. (1) bekezdésében foglalt
ellátásokat biztosítani.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. §
(1) E rendeletet az Szt. valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet
rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(2) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humán Irodájánál lehet előterjeszteni.
(3) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kért ellátás helyett más ellátásra
lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a
figyelmét fel kell hívni, illetőleg az ellátást részére hivatalból meg kell
állapítani.
(4) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a
megelőző három hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetében a megelőző egy év
átlagát kell figyelembe venni.
(5) Az Szt. 10. § (2) bekezdésében szabályozott esetben a kérelmező köteles
mellékelni a kérelem benyújtását megelőző 3 havi közüzemi számlákat.

II. FEJEZET
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Aktív korúak ellátása
4. §
(1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelemhez
formanyomtatványok felsorolt mellékleteit.

mellékelni

kell

a

Rendszeres szociális segélyre jogosultság egyéb feltételei
5. §
(1) Az Szt. 37/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg és akkor folyósítható, ha a jogosult személy együttműködési
kötelezettséget vállal a VIK Családsegítő Szolgálattal.
(2) Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt
megállapító határozatban rendelkezni kell.
(3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát az Szt. 34. §. (2)
bekezdésében foglalt eseteken túl annak a személynek, aki
a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a
VIK Családsegítő Szolgálatnál, vagy
b) a nyilvántartásba vételtől 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 Családsegítő Szolgálattal és nem tartja be a
beilleszkedést segítő programban foglaltakat, vagy
e) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak ellátására való
jogosultság feltételeinek vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló
eljárást akadályozza, különösen ha nyilatkozattételi, iratbemutatási
kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
(4) A VIK Családsegítő Szolgálat jelzi a jegyzőnek ha a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.
(5) A VIK Családsegítő Szolgálat a rendszeres szociális segély folyósításának
időtartama alatt a módosított 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 17. § (12-14)
szerint köteles eljárni.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei
6. §
(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra válik jogosulttá, az Szt. 33. §. rendelkezésein túl a jogosultság
egyéb feltételeként köteles házának, kertjének, udvarának rendben tartására az
alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán egy darab szeméttároló edény
rendeltetésszerű használatára;
b) a lakáshoz tartozó udvar rendben tartására, különös tekintettel az ott található
szemét és lom eltávolítására;
c) az ingatlanhoz tartozó kert és udvar tisztán tartására, kártevőktől való
mentesítésére, gazmentesítésére, allergiát okozó növények terjedésének
megakadályozására;
d) az ingatlan előtti járdának, járda hiányában egy méter széles területsávnak, a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozására, tisztán
tartására, szemét- és gyommentesítésére, téli időszakban síkosság
mentesítésére;
e) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert és udvar járványügyi szempontból
veszélyes rovaroktól és rágcsálóktól való mentesítésére;
f) az ingatlanon található ház külső karbantartására, a szükséges állagmegóvási
munkálatok elvégzésére;
g) a házban található helyiségek, udvaron található illemhely tisztán, emberi
tartózkodásra alkalmas állapotban tartására, rendeltetésszerű használatára,
rendszeres takarítására, fertőtlenítésére.
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását a határozat meghozatala előtt az
ügyintézési határidő betartásával a jegyző a VIK Családsegítő Szolgálat
közreműködésével helyszíni szemle lefolytatása során ellenőrzi.
(4) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező, vagy az
ellátásra jogosult az (1) bekezdésben foglaltakat nem teljesítette, úgy az
elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével legalább 5 napos határidő
kitűzésével fel kell őt szólítania a jegyzőnek.
(5) Amennyiben a kérelmező, vagy az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem
tesz eleget a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó
előírásoknak, úgy meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való
jogosultságát, vagy új kérelmező esetében a kérelmet el kell utasítani.

7. §
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság felülvizsgálatára
évente legalább egy alkalommal kerül sor az alábbiak szerint:
a) a jegyző ellenőrzi az Szt. 33. § (1)-(2) bekezdésében előírt feltételek
teljesítését és az Szt. 34.§. (2) bekezdésében előírt jogosultsági feltétel
teljesülését,
b) a jegyző a VIK Családsegítő Szolgálat közreműködésével ellenőrzi a rendelet
6. § (1) bekezdésében előírt feltételek teljesítését.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott felülvizsgálat során a 6. § (3)-(5) bekezdésében
előírtak szerint kell eljárni.
(3) Amennyiben az ellátás megszüntetésére nem a 6. § (1) bekezdésében foglaltak
nemteljesítése miatt került sor, az ellátás ismételt megállapítása iránt indított
eljárás során a helyszíni szemle mellőzhető, ha a helyszíni szemléről készült
jegyzőkönyv 6 hónapnál nem régebbi.
Lakásfenntartási támogatás
8. §
(1) Az Szt. 38. § (1) bekezdésre figyelemmel átruházott hatáskörben a szociális
hatáskörrel rendelkező bizottság normatív lakásfenntartási támogatást állapít
meg az arra rászorulóknak az Szt. 38. § (2) bekezdésében meghatározott
feltételek esetén.
(2) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén az elismert lakásnagyság az Szt. 38.
§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint kerül megállapításra.
(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a költségvetési törvényben
meghatározottak szerint kerül megállapításra.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre, a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kell megállapítani, melynek havonta történő
folyósításáról a jegyző gondoskodik.
(5) A támogatás összege az Szt. 38. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kerül
megállapításra.
(6) A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, melyet a
szociális hatáskörrel rendelkező bizottság havonta bírál el.
(7) A képviselő-testület helyi lakásfenntartási támogatást nem állapít meg.

Ápolási díj
9. §
(1) A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolását, gondozását
végző hozzátartozó emelt összegű ápolási díjra jogosult, az éves költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 130 %-ának megfelelő összegben.
Fokozott ápolást igénylők körét az Szt. 43/A. § (2) bekezdése határozza meg.
(2) Az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésére figyelemmel méltányosságból ápolási díj
állapítható meg annak a fizetés nélküli szabadságon lévő hozzátartozónak, aki az
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezik, és 18. életévét
betöltött tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, és családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az éves költségvetési törvényben
meghatározott alapösszegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.
(3) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az éves költségvetési
törvényben meghatározott alapösszegével azonos.
(4) A méltányosságból történő ápolási díj megállapítását átruházott hatáskörben a
polgármester gyakorolja.
(5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv
kétévente legalább egy alkalommal felülvizsgálja.
Átmeneti segély
10. §
(1) Kérelem alapján vagy hivatalból indult eljárásra, indokolt esetben
környezettanulmány készítését követően, a képviselő-testület szociális
hatáskörrel rendelkező bizottsága, vagy halaszthatatlan esetekben a polgármester
évente meghatározott mértékig átmeneti segélyt biztosít az alábbi feltételek
fennállása esetén annak a személynek, aki:
a) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül,
b) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga
vagy családja eltartásáról más módon nem tud gondoskodni, és e rendeletben
foglalt egyéb feltételeknek megfelel.
(2)Rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa, elemi csapás,
- hirtelen bekövetkező súlyos betegség, rokkantság,
- önhibáján kívül az érintett jövedelmi viszonyaiban legalább 50 %-os
csökkenés bekövetkezése.

(3)Átmeneti segély egy személynek, családnak
a) a 10. § (1) a) esetén legalább alkalmanként 5.000 Ft, legfeljebb 50.000 Ft
évente,
b) a 10. § (1) b) esetén évente legfeljebb 4 alkalommal, alkalmanként maximum
5.000 Ft, évente legfeljebb maximum 20.000 Ft.
(4)Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
a) Alkalmanként adható annak a személynek, akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át.
b) Havi rendszerességgel állapítható meg azon rászorultak részére, akik
jövedelemmel nem rendelkeznek és létfenntartási problémájuk egyszeri
segély megállapításával nem oldható meg. Havi rendszerességgel 2-6 hónapra
állapítható meg átmeneti segély.
c) Elemi csapás, hirtelen bekövetkező súlyos betegség, rokkantság, rendkívüli
körülmények esetén annak a személynek állapítható meg átmeneti segély,
akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(5)Amennyiben a határozatban többszöri kifizetés kerül megállapításra, úgy
rendelkezni kell a későbbi kifizetések időpontjáról, a kifizetések összegéről, a
kifizetések módjáról.
(6)A (3) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott éves maximális határon felül a
képviselő-testület átmeneti segélyben részesítheti – a szociális hatáskörrel
rendelkező bizottság javaslata alapján – az időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő személyeket.
Temetési segély
11. §
(1) Temetési segély nyújtható az Szt. 46. § (1) bekezdésében meghatározott
esetekben és személyek részére jövedelemhatár figyelembevétele nélkül, kivéve
az Szt. 46. § (2) bekezdésében lévő korlátozásokat.
(2) A temetési segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3)A kérelemhez mellékelni szükséges a temetés költségeiről a kérelmező vagy
vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti
példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
(4)A temetési segély összege 10.000 Ft.

III. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
12. §
(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 Önkormányzata képviselő-testületének módosított
19/2004. (IV.22.) önkormányzati rendelete 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
13. §
Az Szt. 48. § szerinti köztemetésről a polgármester gondoskodik, illetve intézkedik
a temetési költségek megtérítéséről.

Közgyógyellátás
14. §
(1) Közgyógyellátásra jogosultak körét az Szt. 50. § (1-2) bekezdése állapítja meg.
(2) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a kérelmező, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át nem haladja meg, és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át eléri.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság
formanyomtatványon kell benyújtani.

megállapítása

iránti

kérelmet

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
15. §
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők
jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

IV. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS

16. §
(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretén belül szociális rászorultság
esetén az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás.
Étkeztetés
17. §
(1) Napi egyszeri meleg étkeztetésben kell részesíteni az Szt. 62. §-ban
meghatározott szociálisan rászorultakat.
(2) Az étkeztetés a Szociális Központ Füzesabony-Aldebrő-Tófalu-KápolnaDormánd Községek Szociális Ellátó Intézményfenntartó Mikrotársuláson
keresztül történik.
(3) A felvételi kérelmek elbírálásáról az intézményvezető dönt.

Házi segítségnyújtás
18. §
(1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a gondozási szükséglet vizsgálatát
követően az Szt. 63. § szerint biztosítja.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást,
d) napi cikkek bevásárolását,
e) gyógyszerek beszerzését,
f) kisebb házimunka elvégzését.
(3)A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az
intézményi térítési díjat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4)A felvételi kérelmek elbírálásáról, a személyi térítési díj megállapításáról az
intézményvezető dönt.
(5)Füzesabony Város Önkormányzata egyedi kérelem alapján a szolgáltatási díj alól
mentességet biztosít e rendelet 10. § (2) bekezdésében szabályozott rendkívüli
élethelyzet bekövetkezése esetén.
(6)A házi segítségnyújtás a Szociális Központ Füzesabony-Aldebrő-TófaluKápolna-Dormánd
Községek
Szociális
Ellátó
Intézményfenntartó
Mikrotársuláson keresztül történik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
19. §
(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális Központ Füzesabony-AldebrőTófalu-Kápolna-Dormánd Községek Szociális Ellátó Intézményfenntartó
Mikrotársulás biztosít.

Családsegítés
20. §

(1) A családsegítő szolgáltatás célja Füzesabony Város működési területén élő
szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének
megőrzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
(2) Füzesabony Város Önkormányzata a családsegítés alapellátást a VIK
Családsegítő Szolgálat működtetésével biztosítja.
(3) A VIK Családsegítő Szolgálat megelőző tevékenysége körében:
a) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét, feltárja az
egyén és a család életében jelentkező problémák okait, és tájékoztatja a
kompetens hatóságokat és szolgáltatókat e problémákról,
b) olyan monitoring-rendszert működtet, mely elősegíti más szervek és
magánszemélyek részvételét a veszélyeztetettség és krízishelyzet
megelőzésében.
(4) A VIK Családsegítő Szolgálat feladata továbbá:
a) szociális információs szolgáltatás nyújtása,
b) közösségi ellátás keretében a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben
történő gondozásának, rehabilitációjának elősegítése,
c) kábítószer, drogfogyasztás megelőzésének elősegítése,
d) jövedelem nélküli személyek felkutatása és nyilvántartásba vétele,
Füzesabony város veszélyeztetettségi térképének elkészítése,
e) ágyban fekvő, ellátatlan betegekről való gondoskodás megszervezése,
f) szakosított ellátáshoz való hozzájutásról való gondoskodás, amennyiben
alapellátás keretében a szociális ellátást igénylő nem kaphatja meg az
állapotának megfelelő segítséget.
(5) A VIK Családsegítő Szolgálat vezetője évente beszámol a szociális hatáskört
gyakorló bizottság és a képviselő-testület előtt az elvégzett munkáról.

Közösségi ellátás
21. §
(1) A képviselő-testület a közösségi ellátás keretében a családsegítés alapellátás
útján ellátja a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek Szt. 65/A. § (2)
bekezdésében meghatározott közösségi alapellátását, valamint az Szt. 65/A. § (3)
bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátását.

Szociálpolitikai kerekasztal
22. §
(1) A képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, az Szt. 58/B. §
(2) bekezdése alapján.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal ügyrendje tartalmazza üléseinek rendjét,
működésére 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 ügyekkel foglalkozó
bizottságának elnöke,
- a Heves Megyei Önkormányzat által delegált személy,
- a Füzesabonyban működő kisebbségi önkormányzat képviselője,
- a Szociális és Egészségügyi Központ részéről delegált személy,
- a Nagycsaládosok Országos Egyesülete helyi tagcsoportja részéről delegált
személy,
- az egészségügyi alapellátást végzők által közösen delegált személy,
- az egyházak által közösen delegált személy,
- a Máltai Szeretetszolgálat által delegált személy,
- a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete által delegált személy,
- a gyermekvédelmi és oktatási intézmények által delegált személy.

V. fejezet
Nappali ellátás
23. §
(1) Az önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni gondozását a
Szociális Központ Füzesabony-Aldebrő-Tófalu-Kápolna-Dormánd Községek
Szociális Ellátó Intézményfenntartó Mikrotársulás által működtetett klub, mint
nappali ellátást nyújtó intézmény biztosítja a Füzesabony, Zrínyi út 21. szám
alatti I. számú telephelyen és a Füzesabony, Honvéd út 68. szám alatt i II. számú
telephelyen.
(2) A klub a napközbeni tartózkodást, étkeztetést, társas kapcsolatokat, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteket biztosítja.
(3) A felvételi kérelmek elbírálásáról, a személyi térítési díjak megállapításáról az
intézmény vezetője dönt az 1. számú mellékletben foglaltak alapján.
(4) A személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.
(5)A személyi térítési díj elengedéséről, mérsékléséről kérelem alapján a jegyző
dönt.
VI. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
24. §
(1) E rendelet alkalmazásában a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit az
Szt. rendelkezésein kívül Füzesabony Város Önkormányzata képviselőtestületének a köztemetőkről és temetkezésről szóló 15/2000. (VI.20.) számú
önkormányzati rendelete tartalmazza.
(2) E rendelet alkalmazásában rászorult különösen az a személy, kérelmező:
a) aki vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóit is figyelembe véve
önhibáján kívül jövedelemmel nem rendelkezik, ezért önmaga és családja
létfenntartását biztosítani nem tudja,
b) akinek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak együttes
jövedelme egy főre számítva nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét és a megélhetésükhöz szükséges kiadásokat más módon
biztosítani nem tudják,

c) az a személy, család, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül, különösen baleset, hosszan tartó betegség, rendkívüli
haláleset miatt, és ennek kiadásait a családban együtt élő 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 az Szt. 4. § (1) d) alapján meghatározott
közösség.
VII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Füzesabony Város Önkormányzata
képviselő-testülete által hozott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többszörösen módosított 10/2009.(II.24.) számú önkormányzati rendelete
hatályát veszti.
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26. §
A rendelet a következő 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 történő
alkalmazásáról szóló 1408/71 EGK rendelet.
Füzesabony, 2011. szeptember 9.

Gulyás László
polgármester
Kihirdetés napja:
2011. szeptember 9.
Hatályba lépés napja: 2011. szeptember 10.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

1. sz. melléklet a 17/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelethez

1. §

Intézményi térítési díjak:
(1)

Szociális étkezők:
- Működési önköltség:
750 Ft/fő
- Egy napra eső normatíva összege:
221 Ft/fő
- Intézményi térítési díj:
750-221= 529 Ft/fő (áfával együtt
értendő) módosított intézményi térítési díj 530/fő (áfával együtt értendő)

(2) Személyi térítési díj:
(3)

0
- 42.750 Ft
42.750 - 85.500 Ft
85.501 - 100.00 Ft
100.000 Ft felett

= 290 Ft + ÁFA / nap
= 330 Ft + ÁFA / nap
= 410 Ft + ÁFA / nap
= 420 Ft + ÁFA / nap

Házi segítségnyújtás:
Térítési díj: 170 Ft / óra

(4)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Térítési díj: 20 Ft + ÁFA / nap

(5)

Idősnappali ellátás
Jogszabályi változás miatt az idősnappali ellátás esetén a fenntartónak
megszűnik a kötelező 3 x étkeztetés biztosítása. Intézményünk 2010. január
01-től csak ebéd biztosítása mellett nyújtja az idősek nappali ellátását.
Az étkezés térítési díja azonos a szociális étkezésnél megállapított térítési
díjakkal.

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
igénybevevő jövedelmének:
a/ 30 %-át étkeztetés,
b/ 25 %-át házi segítésnyújtás,
c/ 30 %-át házi segítségnyújtás és étkeztetés esetén,
d/ 2 %-át jelzőrendszeres 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 követő hónap 10. napjáig kell befizetni.

(3)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
alapján a személyi térítési díj elengedéséről, mérsékléséről kérelem alapján a
jegyző jogosult dönteni.

