Balatonszőlős Község Önkormányzatának
15/2005. (XII. 5.) rendelete
az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
(az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében, 115. § (3)
bekezdésében, valamint 138. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális
ellátás átfogó szabályozásáról, az ellátási formák meghatározásáról, a jogosultság feltételeinek
megállapításáról, a szociális ellátás intézményrendszeréről és az ellátások felhasználásának
ellenőrzéséről a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az
önkormányzat által biztosított egyes ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
(2) Az önkormányzati rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális
ellátásokra vonatkozó szabályokat, az Szt. rendelkezéseit.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Balatonszőlős községben élő, az Szt. 3. § (1) – (3) bekezdéseiben
meghatározott személyekre, valamint a hajléktalan személyekre.
A rendeletben szabályozott ellátási formák
3. §
(1) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokat:
a) Pénzbeli ellátások:
aa) időskorúak járadéka;
ab) aktív korúak ellátása∗;
ac) helyi lakásfenntartási támogatás;
ad) ápolási díj;
ae) átmeneti segély;
af) temetési segély;
ag) születési támogatás



b) Természetben nyújtott szociális ellátások:
ba) közgyógyellátás
bb) pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható ellátások: átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás
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c) Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatások:
ca) falugondnoki szolgáltatás
cb) szociális információs szolgáltatás
cc) étkeztetés
cd) házi segítségnyújtás
ce) nappali ellátás
Hatáskörök gyakorlása
4.§
(1) Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Szt-ben, illetve az Önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint dönt az alábbi szociális ellátások megállapításáról:
a) a Szt. 38.§.(1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás,
b) a Szt. 43/B.§.(1) bekezdésében foglalt ápolási díj,
c) 10.000.Ft-ot meghaladó átmeneti segély,
d) átmeneti segélyként történő kamatmentes szociális kölcsön,
(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt az alábbi szociális ellátások
megállapításáról:
a) halasztást nem tűrő esetben, amennyiben a kérelmező létfenntartásának biztosítása azonnali
intézkedést igényel, az átmeneti segélyezésről. Ebben az esetben a polgármester által
megállapítható átmeneti segély összege legfeljebb 25.000,- forint lehet.
b) temetési segély,
c) születési támogatás,
d) étkeztetés és házi segítségnyújtás, amennyiben annak elmaradása veszélyezteti a rászoruló életét,
testi épségét, egészségi állapotát.
(3) A Szt. 48.§ (1.) bekezdése alapján a köztemetés a polgármester feladat- és hatáskörébe tartozik.
(4) A Jegyző a Szt.-ben, illetve az Önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint dönt az
alábbi szociális ellátások megállapításáról:
a) időskorúak járadéka,
b) rendszeres szociális segély,
c) a Szt. 41.§.(1) bekezdésében és a 43/A.§.(1) bekezdésében foglalt ápolási díj,
d) közgyógyellátási igazolvány
e) a Szt. 54.§ alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
(5) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a polgármester a következő rendes képviselő-testületi
ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.*
II. FEJEZET
Az eljárás megindítása, az ügyintézés szabályai
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet:
a) kérelemre, illetve
b) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével – hivatalból.

*
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(2) A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet a képviselő-testület
hivatalánál (a továbbiakban: hivatal) kell előterjeszteni.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet – a (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a képviselő-testület hivatalánál kell előterjeszteni.
(4) Az ellátás iránti kérelmet a falugondnoki szolgáltatás igénylése esetén a falugondnoknál is elő lehet
terjeszteni.
(5) A kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni, a szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell
felvenni.
(6) Az eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet:
a) a települési képviselő;
b) a polgármester;
c) a jegyző;
d) egészségügyi szerv;
e) társadalmi szervezet;
f) a falugondnok.
(7) A szociális hatósági ügyekben a kérelem előterjesztésének elektronikus formában történő
elvégzését a képviselő-testület nem engedélyezi.
6. §
(1) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket és a hivatalból indult eljárásokat környezettanulmány
felvételével támasztja alá a jegyző, és terjeszti a hatáskörrel rendelkező szerv elé.
(2) A környezettanulmány készítésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyszíni szemlére vonatkozó
szabályai az irányadók.
(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgyévben már készült
környezettanulmány és az igénylő körülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.
(4) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e
rendelet szerint kell benyújtani a vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve
igazolást.
A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik:
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap;
- az egyéb jövedelmeknél egy év.
(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelemhez az ügyfélnek kell csatolnia a (4)
bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket jogszabály az egyes
ellátásoknál előír, illetőleg amelyek benyújtására az ügyfél jogszabály rendelkezése alapján
felhívható, továbbá amelyek az ügy elbírálásához az ügyfél megítélése szerint elengedhetetlenül
szükségesek.
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(6) A hivatalból indult eljárásoknál a (4) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó iratokat
az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyző.
7. §
Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás
nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a határozat kiadását
követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. Az esetlegesen
jogtalanul felvett összeg visszafizetésére a hatáskör gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
8. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból
készpénzben vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) Az eseti (temetési, átmeneti, stb.) segélyek kifizetése, illetve támogatások nyújtása, a hatáskörrel
rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül, házipénztárból, készpénzben történik.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
9. §
A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Szt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak1.
Adatkezelés
10. §
(1) A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt.2 és a vonatkozó más
jogszabályok szerint illeti meg az igénylőket.
(2) Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását
vélelmezni kell3. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni.
III. FEJEZET
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Időskorúak járadéka
11. §
(1) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Szt. 32/B. - 32/D. §-ai
állapítják meg.
(2) Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban 4
meghatározott jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratot.

1

Szt. 17. §
Szt. 18 - 24. §,
3
A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII tv. 3. § (5) bekezdése
4
32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete
2
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(3) A megállapított támogatás feltételeinek fennállását az önkormányzat kétévente egyszer vizsgálja
felül.
Aktív korúak ellátása∗
12. §
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Szt. 33-37/G §-ai
állapítják meg.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészég-károsodottnak nem minősülő személy (a továbbiakban:
rendszeres szociális segélyezett) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként
együttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel.
(3) A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv:
a) Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonfüredi Kirendeltsége (a továbbiakban:
munkaügyi központ),
b) Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: BSZAK családsegítés),
Balatonszőlős Község Önkormányzatával kötött megállapodások alapján.
(4) Az együttműködés eljárási szabályai:
a) A rendszeres szociális segélyezett az együttműködésre kijelölt szervvel a rend-szeres
szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 15
napon belül, elhelyezkedése érdekében felveszi a kapcsolatot, igénybe veszi a munkaügyi
központ által szervezett munkaerőpiaci szolgáltatásokat.
b) Balatonszőlős Község Önkormányzata a rendszeres szociális segélyezett részére
foglalkoztatást biztosít, mely közmunka, közcélú munka, közhasznú munka útján
teljesíthető.
c) Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése esetén a Képviselő-testület által
együttműködésre kijelölt szerv képviselője köteles 5 munkanapon belül, írásban
dokumentált jelzéssel élni a jegyző felé.
(5) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló, az együttműködésre kijelölt szerv által
szervezett foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel
b) munkavégzésre történő felkészítő programokon való részvétel, egyénre szabott munkavégzésre
kötelezés (alkalmi munkavállalás, saját környezet rendbetétele)
c) közhasznú munka, közcélú munka, közmunka



(6) Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett, aki:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel határidőben, felhívás ellenére nem veszi fel a kapcsolatot
és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, a program végrehajtása
érdekében vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja;
c) a beilleszkedést segítő programban való részvétele keretében a foglalkozáson vagy
munkavégzésre nem jelenik meg és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;
d) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget;
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e) munkavégzés során a munkaeszközt, védőfelszerelést szándékosan megrongálja;
f) munkavégzéskor ittasan jelenik meg, vagy munkaidőben alkoholos befolyásoltság alatt áll.
(7) A jegyző megszünteti az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy az e rendeletben megállapított együttműködési kötelezettségét neki
felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.”
Helyi lakásfenntartási támogatás
13. §1
(1) A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás,
illetve az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás szabályait - e
rendelet rendelkezésein túl - a Szt. 38-39. §-ai tartalmazzák.
(2) A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a normatív alapú, vagy adósságkezelési
szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás havi összege nem haladja meg az 5000 Ftot.
(3) A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás összege havi 1.000 Ft, melyet egy évre
vagy az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára kell megállapítani.
(4) A kiegészítésként nyújtott lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet minden év május, illetve
szeptember hónapjában lehet benyújtani az Önkormányzatnál.
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell, a kérelem benyújtását megelőző 6 havi
átlagjövedelemről szóló igazolást, valamint a 13.§ (2) bekezdésben meghatározott költségek
igazolására szolgáló eredeti számlákat is.
(6) A lakásfenntartási támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában
történő nyújtása esetén, a lakásfenntartási támogatás összegéig a támogatás jogosultjának
közüzemi számlái is kifizetésre kerülhetnek.
(7) Megszűnik a támogatás:
a) a megállapított idő elteltével,
b) a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával.
(8) A Képviselő-testület a kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatos
jogkörét a polgármesterre ruházza át.
Ápolási díj
14. §
Ápolási díjat kell megállapítani az Szt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt.
40 - 44. §-aiban foglalt rendelkezések szerint.
15. §
(1) Ápolási díj állapítható meg e rendeletben foglaltaknak megfelelően annak a hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából
figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a.
1

A 13.§ szövegét megállapította, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től, rendelkezéseit
2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj az Szt. 42. §
(1) bekezdésében meghatározottakon túl, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy
életjáradéki szerződésben vállalták.
16. §
Az ápolási díj összege a 15. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-a.
17. §
A 15. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás megállapítása során az Szt. 41 - 43. §-aiban foglaltakat,
valamint a 44. § (2) – (3) bekezdéseiben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
18. §
(1) Az ápolási díj iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban 1 meghatározott igazolást és
szakvéleményt, és a külön jogszabály által rendszeresített, a rendszeres szociális segély megállapítása
iránti kérelemhez mellékelendő jövedelemnyilatkozatot2, valamint a jövedelemnyilatkozatban
feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.
(2) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente kell felülvizsgálni.
Átmeneti segély
19. §
Átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező, aki átmenetileg saját maga vagy családja
létfenntartásáról nem tud gondoskodni.3
20. §4
(1)5 20.§ (1) Az átmeneti segély évente legfeljebb 4 alkalommal adható. Összege – a 21/A.§ és a 22.§ban foglalt esetek kivételével – alkalmanként nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot.
(2) Átmeneti segély a 19.§-ban foglaltak figyelembevételével akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimumot;
b) egyedülálló esetén a havi átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át;
c) a gyermekét egyedül nevelő családjában az egy főre jutó átlagjövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át
nem haladja meg.
(3) Évente egy alkalommal – igazolt rendkívüli élethelyzet esetén – 25 000 Ft összeghatárig adható
átmeneti segély a kérelmezőnek, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.
1

32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 6. és 7. sz. mellékletei
32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
3
A 19.§ szövegét megállapította, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től, rendelkezéseit
2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni
4
A 20.§ szövegét megállapította, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től, rendelkezéseit
2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni
5
A 20.§ (1) bekezdésének szövegét megállapította a 4/2012.( IV. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. április 21től.
2
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21. §
(1) Az átmeneti segély iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabály által rendszeresített, a
rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelendő 1 jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló
iratokat, valamint a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolására szolgáló számlákat,
iratokat.
(2) Ha az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy
vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódiságát illetően, úgy a
jegyző beszerzi a megyei APEH igazolását.
(3) Abban az esetben, ha a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolása az (1) bekezdésben
meghatározott módon nem lehetséges a kérelemhez csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát a
többletkiadás/ok/ról és az/ok/ becsült összegéről, amennyiben az/oka/t kérelmében nem tüntette
fel.
21/A.§2
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben – pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, két
hónapot meghaladó tartós betegség stb. – a 20.§ és 21.§ szabályaitól eltérően, jövedelemhatártól
függetlenül átmeneti segélyben részesíthető a kérelmező, ha a rendkívüli körülményt igazolja, vagy
arra vonatkozólag nyilatkozatot tesz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, az átmeneti segély összege legfeljebb 100.000 Ft-ig
terjedhet.
22. §
(1) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, vagy az igénylő költségeinek közvetlen
átvállalásával történhet.
(2) Amennyiben az ügy összes körülményeire figyelemmel feltételezhető, hogy a segélyt nem a
rendeltetésnek megfelelően használja fel a jogosult, annak felhasználását a jegyző ellenőrizni
köteles.
(3) Rendkívüli esetben, a Képviselő-testület kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat támogatást,
melynek összegét és a visszafizetés módját a testület határozatában egyedileg állapítja meg.
Temetési segély
23. §3
(1) Balatonszőlős Község Polgármestere, a községben állandó lakcímmel rendelkező lakos elhalálozása
esetén, egyszeri támogatást nyújt, a Balatonszőlősi állandó lakcímmel rendelkező eltemettetőnek.
(2) A temetési támogatás összege alkalmanként: 15.000,- Ft.
24. §4
1

32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
A 21/A.§-t beiktatta és szövegét megállapította a 4/2012.( IV. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. április 21-től.
3
A 23.§ szövegét megállapította, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től, rendelkezéseit
2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni
4
A 23.§ szövegét megállapította, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től, rendelkezéseit
2
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Balatonszőlős Község Polgármestere – kérelemre – temetési segélyt nyújthat a 23.§ (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően annak a személynek – lakhelytől függetlenül – aki az elhunyt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
25. §
(1) A 24.§ szerinti temetési segély iránti kérelmet, a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül
kell előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeit igazoló számlát.1
(2) Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetés költsége fedezhető lenne, de a
kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
kétszeresét, kérelemre legfeljebb 100.000,- Ft kamatmentes kölcsön adható.
26. §2
A 24.§ szerinti segély összege, a jövedelmi viszonyok figyelembevételével 50.000 Ft-ig terjedhet.
27. §3
28. §
A temetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott 4, a
temetési segély iránti kérelemhez csatolandó számlákat, okiratokat.
Születési támogatás
29. §
(1) Balatonszőlős Község Polgármestere a gyermek születését követően egyszeri, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a kérelmezőt, melynek összege 15.000 Ft.
(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét egyedül
nevelő anya, a szülés napját megelőzően Balatonszőlősi állandó lakos legyen.
(3) A támogatás a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával a születést követő 30 napon belül
igényelhető.
(4) A születési támogatást a jogosultság megállapításakor a Polgármester határozatban utalja ki.
IV. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
Közgyógyellátás

2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni
1
A 25.§ (1) bekezdés szövegét megállapította, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től,
rendelkezéseit 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni
2
A 26.§ szövegét megállapította, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től, rendelkezéseit
2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni
3
A 27.§ hatályon kívül helyezte, a 12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. október 15-től
4
32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bek.
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30. §
(1) Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete méltányosságból megállapíthatja a
közgyógyellátásra való jogosultságát annak, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan
magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes elviselni.
(2) Rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200%át, és a közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök
anyagi vonzata meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 15 %-át.*
(3) A testület kivételes méltánylást érdemlő esetben, a (2) bekezdés előírásaitól eltérhet.
(4) Azon rászoruló személy részére, akik az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felelnek meg,
gyógyszertámogatás címén átmeneti szociális segély biztosítható.
(5) A közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból történő megállapításánál a módosított Sztv.
vonatkozó rendelkezéseit, a közgyógyellátási igazolványról szóló hatályos Kormány rendeletet,
valamint az önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.
Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások
30/A.§
30/A.§ (1) A – (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő – szociálisan rászoruló személyek
részére, az önkormányzat, a téli fűtéshez szükséges tüzifa biztosításához természetbeni ellátás
formájában támogatást nyújt.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásában részesül az alábbi jogcímek egyikének a fennállása esetén:
a) gyermekvédelmi támogatásban részesül 2 vagy több gyermeket nevel,
b) gyermekvédelmi támogatásban és lakásfenntartási támogatásban is részesülő,
c) lakásfenntartási támogatásban részesül akivel együtt élő Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény szerint közeli hozzátartozója gyermekvédelmi támogatásban részesül,
d) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és ő vagy vele együtt élő Polgári törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény szerint közeli hozzátartozója gyermekvédelmi támogatásban és
lakásfenntartási támogatásban is részesül.
(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.
(4) A támogatás, csak egy jogcímen – ugyanazon lakcímen, azonos lakóingatlanban élők közül csak
egy jogosultnak – állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(5) A jogosultakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény szabályai
szerint szerkesztett, a polgármester által hozott egyedi, egyszerűsített határozattal kell értesíteni.
31. §
*

3/2007 (II. 14.) önkormányzati rendelettel megállapított szöveg, hatályos: 2007. február 14-től
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A képviselő-testület döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás helyett, a
pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható:
a) a lakásfenntartási támogatás;
b) az átmeneti segély.
32. §
Természetbeni ellátás különösen: a ruhanemű, az élelmiszer, a tüzelőanyag, a közüzemi díjak
átvállalása, a tankönyv, tanszer, az oktatási intézmények térítési díjainak átvállalása.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
32/A.§
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54.§-a szerinti szabályozását Balatonszőlős
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatás nélkül alkalmazza.* *
Adósságkezelési szolgáltatás
32/B.§
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sztv. 55.§- 55/A/B/C §-ában foglalt
adósságkezelési szolgáltatást nem biztosítja.* *

**

A 32/A és 32/B §-okat beiktatta a 12/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2008. január 1. napjától.

*
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V. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Szociális alapszolgáltatások
Falugondnoki szolgáltatás
33. §
A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokról a Képviselő-testület külön rendeletet alkot.
Szociális információs szolgáltatás
34. §
(1) Az önkormányzat a szociális információs szolgáltatást az Szt. 61. § (1) - (3) bekezdéseiben
meghatározottak ellátására működteti.
(2) Az információs szolgáltatás formái:
a) a hivatal ügyfélfogadási napjain személyes információadás útján,
b) a helyi önkormányzati hírlevélen keresztül: alap.- és aktuális tájékoztatás útján
Étkeztetés
35. §
A települési önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan
rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.
36. §
(1) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, akinek családjában az egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(2) Az ellátásban részesülő - ha jövedelemmel rendelkezik - térítési díjat köteles fizetni, amelynek
mértékét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.
(3) Az étkeztetés házi segítségnyújtás keretében házhozszállítással történik.
Házi segítségnyújtás
37. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az önkormányzat az Szt. 63. § (1) bekezdésében
meghatározott személyekről.
(2) A házi segítségnyújtást Balatonszőlős község Önkormányzata az általa működtetett Falugondnoki
Szolgálat útján biztosítja.
(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestületének címezve, írásban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a kérelmező jövedelmi
viszonyait igazoló iratokat, rendszeres jövedelem esetén 3 havi, egyéb jövedelemnél l évi
bevételről, függetlenül attól hogy az milyen forrásból származik, (nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás,
munkabér, vállalkozás ,bérleti díj, szobakiadás , mezőgazdasági tevékenység, stb.)
A kérelem elbírálása előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos szakvéleményét az ellátott
egészségi állapotára vonatkozóan.
(4) A testület döntését a beadvány és mellékletei, valamint a környezettanulmány alapján hozza meg. A
döntéséről, a fizetendő térítési díj összegéről a testület határozatban értesíti a kérelmezőt.
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(5) A polgármester külön eljárás nélkül engedélyezi az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás biztosítását
annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása
veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag a /3/ bekezdésben
foglaltak szerint ebben az esetben is le kell folytatni.
(6) A házi segítségnyújtás szolgáltatása a község állandó lakosai számára térítésmentes.
Családsegítés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37/A.§
(1) Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Szt. 64.§-ban foglaltakat a
családsegítés vonatkozásában, a 65.§-ban foglaltakat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
vonatkozásában változatlanul fenntartja.
(2) Az önkormányzat a családsegítés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatait a
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ útján, megállapodás keretében biztosítja,
melynek címe: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
(3) Balatonszőlős Község Önkormányzata a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás
alapján biztosítja valamennyi szociális intézménybe beutalt ellátását.* *
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Értelmező rendelkezések
38. §
A rendelet alkalmazásában a fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. §-ában foglaltak az irányadók.
Hatálybalépés
39. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2)Hatályba lépésével hatályát veszti az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/1997.
(IV.29.) önkormányzati rendelet.
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
40. §
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Mórocz László
polgármester

**

Dr.Tárnoki Richárd
jegyző

A 37/A §-t beiktatta a 12/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2008. január 1. napjától.
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