Szi getb ecse Közsé g on ko rm á ny zat Ké pvis elő-tes tületé n ek
812011. (vI. 28.) önkormányzati rendelete
a pé nzbeli é s termé szetben nyú jtott szociális é s egyes szemé lycs

gondoskodást nyú jtó ellátások helyi szabályairól
az azt módosí tő 312012, (il. |4.), a I0l2011. (IX. 14.) é s a I3l20I3.
()(II. 9.) onkormányzati rendeletekkel egysé ges szerkezetben
Szigetbecse Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete a szociális igazgatásról
é s a szociális ellátásokról szóló 1993. é vi III. törvé ny (a továbbiakbarr: Sztv.) 1.
$ (2) bekezdé sé ben, 10. $ (1) bekezdé sé ben, 25. $ (3) bekezdé s b) pontjában,
26. $-ában,32. $ (3) bekezdé sé ben, 38. $-ának (9) bekezdé sé ben,43lB. $-ában,
45. $ (3) bekezdé sé ben,46. $ (1) bekezdé sé ben, 48. s (4) bekezdé sé ben,50. $
(3) bekezdé sé ben, 92. $ (1) é s (2) bekezdé seiben é s a I32. $ (4) bekezdé sé ben,
valamint
a gyermekek vé delmé rőlé s a gyámÍ jgyi igazgatásról szóló 1997. é vi XXXI.
törvé ny (a továbbiakban: Gyvt.) 18. $ (1) bekezdé s b) pontjában,2I. $ (1)
bekezdé sé ben,29. $ (1) bekezdé sé ben é s a 131. $ (1) bekezdé sé ben kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

E rendelet

cé Ija, hogy Szigetbecse lakóinal< szociális biztonsága é s megőrzé se

é rdeké benSzigetbecse Közsé g Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
illeté kessé giterületé n meghatározza a pé nzbeli é s termé szetbeni juttatások,
valamint a szemé lyes gondoskodást nyú jtó ellátások helyi szabáLyait,
rendelkezzé k az ellátások igé nybevé telé nekjogosultságáről é s rnódjáról,
valamint az e|Iátások mé rté ké ről.

I. fejezet

Általános rendelkezé sek
1.S
A rcndelet hatálya

A rendelethatá|ya kiterjed a közsé g közigazgatási teriileté re, szenré lyi hatályát
tekintve az Sztv. 3. $ (1)-(3) bekezdé seiben, illetve a Gyvt. 4. $-ában
meghatározottaka.

2.$
Eljárási rendelkezé selr
(I) Az e retrdeletben szabáIyozott szociális ellátásra é rvé nyesáltalános eljárási
szabályok at az Sztv.

5-1

6. $ -ai határ ozzák meg.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabá|yokat
adott ellátási formák ré szletezik.

az,

3.S

Az e|jőrás megindí tása
(I) Az elj árás megindí tása törté nhet: ké relemre, illetve hivatalból.
A ké relmet az önkormányzat polgármesteri hivatalában kell előterjesáeni. A
ké relmet í rásban kell benyú jtani a polgármesteri hivatalban rendszeresí tett
formanyomtatványon aZ e rendeletben meghatározott dokumentumokkal
(igazolásold<a1, nyilatkozatokkal) együtt.
(2)Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbí rálásához e rendelet szerint
kell benyú jtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkoző ny|Iatkozatot, illetve
igazolást, akkor ezek tekinteté ben a jövedeiemszámí tásnál kányadő időszak az
Sztv. 10. $ (2) bekezdé se.
(3) A ké relmező köteles együttműködni a polgármesteri hivatallal a szociális
helyzeté nek feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a ké relemhez csatolni
kei| a ké relmező é s családja jövedelmi viszonyairól szőIő igazolásokat é s
mindazokat abizonyí té kokat,amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknáI előir,
továbbá amelyek az ugy elbí rálás áh oz eIengedhetetlenül szüks é ge s ek.
(4) A ké relmező vagyoni, szociális é s lakáskörülmé nyeinek, egé szsé gügyi

állapotának tisztázása é rdeké benhelyszí ni szemle tartható

és

környezettanulmány ké szí té serendelhető el.

4.$

Az e||átások megálla pí tása

(1)' A ké pviselő-testület a polgármester hatásköré be rendeli a

születé si

támo gatás sal kap cs olatos dönté seket.

s.$
A pé nzbeli ellátások kifizeté se, folyósí tása
(1) A rendszeres szociális ellátásokat a jogosultak ré szé reú gy kell kifizetni,
hogy azt az ellátásban ré szesüiő tárgyhőt követő hónap 5. napjáig megkapja.
(2) Az eseti ellátások kifizeté sé rőI ahatározat meghozatalát követően legké sőbb
8 napon belül gondoskodni kell, kivé ve, ha a dönté shozó aZ azonnali kifizeté st
elrendeli.
(3) A szociális ellátások kifizeté se a hází pé nztárbőI törté nik, a rendszeres
ellátások kifizeté sé tegé sz é vre előre rneghatározott havi egy, az eseti el1átások
kifizeté sé ről ügyfé lfogadási időre eső munkanapon kell gondoskodni.

'Módosí totta a13120]'3. (XII' 9.) önkorrnányzatirendelet

1. $-a. Hatályos 2014. január 1-tol.

II. fejezet

Szociális ellátások
L. SzociáIis rászorultságtól függő pé nzbeli ellátások

6.$

(I)2 Az önkormányzat ajogosult ré szé rejövedelme kiegé szí té sé re,
pőtlására a
következő pé nzbeIi szociális ellátásokat állapí tja meg
a) ápolási dí j,
b) önkorm ány zati segé ly,
c) születé si támogatás.
(2) Az önkormányzatké pviselő-testülete az aktí v korú ak ellátására, ezen bel|il a
rendszeres szociális segé lyre vonatkozőan eljárási szabályokat határoZ meg.

7.

$''n't

,8.S

Apolási dí j
(I) Az önkorrnányzat az Szt. 43lB. $ (1) bekezdé sé ben meghatározott ápolási dí j
ellátást (a továbbiakban: helyi ápolási dí j) biztosí t.
(2) Helyi ápolási dí jra jogosult az, akihozzátaft.ozőké nt 18. é leté vé tbetöltött
tattósan beteg szemé ly ápolását, gondozását vé gzi, é s megfelel a következő
felté teleknek:
aháztaftásában az egy főre számí tott havi családi jövedelem

a) nem egyedülálló ké relmező eseté ben aZ öregsé gi nyugdí j rnindenkori
legkisebb összegé t,
b) egyedülálló ké relmező eseté n az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb
összegé nek 150 %-át
nem haladj a meg,
(3) Az ápolást vé gző szemé ly az Szt. 42. $ (2) bekezdé s b) pontja szerinti
kötelezettsé gé t akkor nem teljesí ti, ha több egymást követő napon nem
gondoskodik
a) az ápolt szemé ly alapvető gondozási, ápolási igé nyé nekkielé gí té sé ről
aa) a megfelelő _ legalább napi egyszeri _ meleg é telbiztosí tásáról,
ab) a gy ő gy szerhez v aIő hozzájutásrőI.
b) aZ ellátott é s lakókörnyezete megfelelő higié niás körülmé nyé nek
biaosí tásáról, különösen
ba) a fiirdeté sről, mosdatásról,
bb) a lakás takarí tásáról é s tisztántartásárőL,
c) az e s etl e ge s v é szhely zetek ki al aku l ás án ak me ge| ő zé s é rő l .
2

3

Módosí totta a l3/2OI3. (XII. 9.) önkormányzatí rendelet 2. $-a. Hatályos 2014. január l+ől.
A 7' $ (1) bekezdé st módosí totta a toi/zotl. (x. l4.) önkorrnányzati rendelet 1' $-a. Hatályos: 2011.

szeptenrber l5-től.

4

A 7. $ (2) bekezdé st módosí totta a

1O/2O1l.

(Ix. l4.) önkormányzati rendelet 2.

szepternber 15től.

' Hatályon kí vül helyezte a3l20l2. (lI. l4.) önkormányzati

,\-n. Hatályos: 201I.

rendelet 2. $-a. HatáIyos:2012' február ]5-tol.

()

Az ápolást vé gző szemé ly ápolási kötelezettsé gé nek teljesí té sé ta oktatási-,

Mú velőc|é si-,Egé szsé gügyi é s Szociális Bizottság szüksé g szerint, de fé lé vente
legalább egyszer ellenőrzi, é s az ellenőrzé si tapasú alatairól vagy nem megfelelő
kötelezettsé gteljesí té s eseté ben aZ ellenőrzé st követően haladé ktalanul é rtesí tia
jegyzőt.
(5) A helyi ápolási dí j havi összege az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb
osszegé nek 80 %-a.
9.Su

Onkormányzati segé ly
(I) Az önkormányzat ké pviselő-testülete az e rendeletben meghatározottak
szerint nyú jt önkormányzati segé lyt a lé tfenntar1ást veszé Iyeztető rendkí viili
é lethelyzetbe került, valamint aZ időszakosan Vagy tartósan 1é tfenntartási
gondokkal kú zdő családok' illetve szemé lyek ré szé reelsősorban az Sztv. 45' $
(4) b ekezdé s é b en me ghatár ozott esetekben.

(2) Önko rmányzati segé ly igé nyelhető:

a) átmenetileg nehé z anyagi helyzetbe került szemé ly Yagy család
kiadásainak mé rsé klé sé re,
b) elhunyt szemé ly e ltemetteté s é nek költs é ge ih ez v aIő hozzáj árul ásra,
c) gyermek é s Í iatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyú jtott pé nzbcli
támogatásra.

10.$t
(1) Átmenetileg nehé z anyag helyzetbe került szemé ly, vagy csalácl kiadásainak
önkormányzat\ segé ly áIlapí tható meg - a 9. $ (1) bekezdé sóben
mé rsé klé sé re
meghatározott felté telek fennállása mellett - annak a szemé lynek
a) akinek családjában aZ egy főre jutó jovedelem az öregsé gi nyugclí j
mindenkori iegkisebb összegé nek I50 yo'é ú ,
b) egyedül é lő eseté n az egy főre jutó jövedelem az öregsé gi nyugcií j
mindenkori legkisebb összegé nek 200 %-át nem haladja meg.
(2) Az egy alkalommal kifizetett önkormányzati segé ly összege _ a I0/A. $ (3)
bekezdé sé neké s a 10/B. $ (3) bekezdé sé nek kivé telé vel- 3000 Ft-nál kevesebb
é s azöregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé né Imagasabb nem lelret.
(3) A ké relmezőnek a ké relmé benindokolnia kell a segé lyre való rászorultságát.
@) Az önkormányzati segé ly adható alkalmanké nt, vagy havi renclszeressé ggel,
cle legfeljebb 6 hónap időtartamra.
(5) Az önkormányzati segé ly - a 10/A é s 10/B $-ok kivé telé vel- pé nzinté zeti
tevé kenysé gnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyú jtható,
melynek összege aZ öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek
háromszorosát nem haladhatja meg.
6
7

Módosí totta a l3l2OI3. (XlI. 9.) Önkormányzati rendelet 3. $-a' Hatályos 2014. január l-tő1.
Módosí totta a 13l2OI3. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. $-a. Hatályos2014.január 1{ől.

(6) A kamatmentes kölcsönt maximum 12 hónap időtartamra iehet nyú jtani. Az
ellátást adott családban lé vő szemé lyek ré szé reé vente csak egy alkalomrnal

lehet biztosí tani. Az ismé telt igé nybevé telfelté tele aZ előző kölcsön

ví sszafizeté se.
(7)
kamatmentes kölcsön törleszté sé t az egyösszegu folyósí tás hónapjától
^tott harmadik hónapban kell megkezdeni. A visszafizeté s megkezdé sé nek
számí
határideje az &intett hónap 10. napja.
(8) A kamatmentes kölcsön igé nybevé telé nek,visszaflzeté sé nek felté teleiről
szerződé st kell kötni, melyben az ingatlan valamennyi tulajdonosát, vagy közös
háztartásban é 1ő házastársat, é Iettársat, vagy nagykorú gyermeket aclóstárské nt
kell feltií ntetni.
(9) A kölcsönszerződé sben biztosí té kot kell kikötni, hogy amennyiben
a) az adós, vagy egyetemleges adóstársa háromhavi törlesztő ré szlet
befizeté sé t elrnulasáj a, azzal ké sedelembe esik,
b) nem rendelteté sszerűen hasznáIta fel,
c) elszámolás hiánya eseté n
a hátralé vő teljes kölcsön egy összegben válik esedé kessé a Polgári
Törvé nykönyv 301. $ (1) bekezdé sé ben meghatározott kamattal együtt.
(10) A kamatmentes kölcsön visszafizeté sé nek biztosí té kaké ntaz önkormányzat
javára _ a kölcsön összegé nek erejé ig é s visszaftzeté sé nek időtartamára jelzálogjogot kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántar1ásban a kölcsönigé nylő
tulaj donában lé vő ingatlanra.
(11) A kamatmentes kölcsön elbí ráIása a ké pviselő-testület, a kölcsönszer'ződé s
megköté s e a p oIgármester hatásköré b e tartozik.
(12) Nem nyú jtható kamatmentes kölcsön annak a jogosultnak' aki korábbi
kolcsöntörleszté sé nek neki felróható okból nem' Vagy nem a szerződé sben
foglaltak szerint tett eleget.
(13) A kamatmentes kölcsön cé lirányos felhasználásáról a jogosult a pé nz
folyósí tás átőI számí tott3 hónapon belül számlá|<kal köteles elszárnolni.
(14) A kamatmentes köIcsön egyé b felté teleit a kölcsönszerződé s tartalmazza.

(15) Átmenetileg nehé z anyag helyzetbe került szemé ly, vagy

csalác1

kiadásainak mé rsé klé sé rekivé teles mé ltányosságból az önkormányzati segé ly
annak is megállapí thatő, akinek a csa|ádjában az egy fore jutó jövedelem felső
határa a mindenkori minimálbé r összege.
(16) E rendelet vonatkozásában kivé teles mé ltányosságot különösen akkor lehet
gyakoroln i, ha a ké relmező :
tartósan beteg, amely jelentős jövedelem kiesé st, illetve költsé get je1ent,
elemikár, baleset, bűncselekmé ny miatt anyagi segí tsé gre szorul,
ré szé reegyszeri, nagy összegí i győgyszer, győgyászati segé deszköz
beszerzé se szüksé ges,

-

előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatássa| járő renclkí viili

é Iethelyzetbe kerül.

10/A.

S8

(1) Elhunyt szemé ly eltemetteté sé nek költsé geihezvalőhozzájfuulására igé nyelt
önkormányzati segé lyre jogosult az eltemettető, ha családj ában az egy fore jutó
jövedelem nem haladja meg az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb
összegé nek háromszorosát, egyedül é 1ő eseté n az öregsé gi nyugdí j minderrkori
legkisebb összegé nek né gyszeresé t.
(2) Az elhunyt szemé ly eltemetteté sé nek költsé geihez

való

hozzájártrlására

igé nyelt önkormányzati segé ly összegé t a rendeletben foglaltak alapján a
családban aZ egy főre jutó havi jövedelemtől fi'iggően kell megáIlapí tani az
alábbiak szerint:
segé ly rné rté ke
é rté khatár
Öxyv fiO oÁ-a
o-ÖNYM IOO %-ig
Ömytra 80 oÁ-a
ÖNytra fiO %o-a_ 150 Yo-aközött
ÖNyl't l5O Yo-a _ 2oO oÁ-akozott Öxna 70 Yo-a
Öxytrrt 2O0 Yo-a- 300 Yo-akózott Ömyu 60 Yo-a
Öxyla 3OO oÁ-a _ 4OO Yo-akozött Öxnra 60 Yo-a

Jövedelmi

1Öuna:
(3)

A

öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összege)

irelyben szokásos, legolcsóbb temeté s költsé ge az öregsé gi nyrrgdí j

mindenkori legkisebb összegé nek az ötszöröse.

1o/8.

Se

A

gyermek é s fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyú jtott pé nzbeli
támogatásra igé nyelt önkormányzati segé ly áIlapí thatő meg - a 9. $ (1)
bekezdé sé ben meghatározott felté telek fennállása mellett - annak a szenré lynek,
akinek családjában az egy fore jutó jövedelem az öregsé gi nyugdí j rnindenkori

(1)

legkisebb összegé nek 130 %-át nem haladja meg.
(2) Amennyiben a családban három, vagy több gyermek van, a szülő gyermeké t
egyedül neveli, valamelyik szülő tartósan munkané lküli, illetve tartósan beteg, a
hatáskör gyakorlój a az (l) bekezdé sben foglalt jövedelemhatár1ól legfeljebb 50
%o-ban elté rhet.

A

gyerrnek é s ftataI felnőtt rászorultságára tekintettel nyú jtott pé nzbeli
támogatásra igé nyelt önkormányzati segé ly összege gyermekenké nt nem lehet
több az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek 50 %-ánáI.

(3)

*
9

Beiktatta a t3l20|3. (xII. 9.) önkonnányzati rendelet 3. $_a' Hatályos 2014. január l-től.
Beiktatta a 13/2Ol3. (XlI. 9') önkornrányzati rendelet 3. $-a. Hatályos 20l4. január l-től.

11.S
Születé si támogatás
(1)

A

születé si támogatás

a gyermek

születé sekor,

a gyermek

nevelé sé hez

nyú j tott egyö s szegú hozzájárulás.

(2) Születé si támogatásra jogosult a gyerrneket saját házta,'*tásában nevelő
szülő/törvé nyes ké pviselő, amennyiben a gyerrnek származási helye a
sztileté si anyakönyvi kivonat szerint Szigetbecse.
(3) A sztileté si támogatást a szülő a gyermek születé sé t követő 6 hónaporr belül
i

gé nye lhe ti.

A

határi dő e lmu lasztásaj

o

gve sztő.

A ké relemhez csatolni kell:
a) a gyermek születé si anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a szüIő/törvé nyes ké pviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

a

gyermeket saj át háztartásában neveli.
(4)'o A szuleté si támogatás összege gyermekenké nt 15.000 Ft, mely összeget it
támogatás igé nylé sé tkövető 30 napon belül kell kifizetni a szülő/törvé nyes
ké pviselő ré szé re.
(5)'' A születé si támogatás ügyben a polgármester dönt.

12.S
Aktí v korú ak ellátása
(I) Az aktí v korú ak eIlátására, ezen belül a rendszeres szociális segé lyre jogosLrlt
szemé ly - az egé szsé gkárosodott szemé lyek kivé telé vel- köteles együttrnú iköclni
az önkormányzattal, az önkormányzat által együttműködé sre kijelölt szervvel a
beilleszkedé st elősegí tő program kereté ben, illetve az áItaluk meghatározott
esetekben a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ráckevei
Kirendelts é gé vell tov ábbiakb an : munkaügyi közp ont/.
(2) Az (1) bekezdé s szerinti együttműködé si kötelezettsé gre az önkormányzat
áIta| kijelölt SZerV a Gyermekjólé ti é s Családsegí tő Inté zrné nyiTársulás

Gyermekjólé ti

é s Családsegí tő Szolgálata

(továbbiakban: családsegí tő

szolgálat).
(3) Az önkormányzattal tör1é nő együttműködé s kereté ben a rendszeres szociális
segé lyben ré szesülő szemé ly köteles adatait é s adatainakváltozását bejelenteni,

a segé lyre való jogosultság felté teieinek felülvizsgáIatát elősegí teni, illetve
b

a

eille szkedé st elősegí tő pro gramban r é szt venni.

A

rendszeres szociális segé lyre jogosult köteles a határozat jogerőre
emelkedé sé tkövető 15 napon belül a családsegí tő szo|gáIattal felvenni a

(4)

kapcsolatot.
(5) A rendszeres szociális segé lyt megállapí tó jogerős határozat egy pé ldán),át a

polgárrnesteri hivatal rnegküldi
l0

a

családsegí tő szolgálat ré szé re,amely

Módosí tottaa 10l20l1. (IX. l4.) önkormányzatirendelet 3. $-a. Hatályos: 20l 1. szeptember l5_től.
(x. l4.) önkormányzati rendelet 3. $-a. Hatályos: 20l1. szeptember 15-tő1.

ll Módosí tottaa1Ol20Il.

a

megjelent ké relrnezőt nyilvántartásba veszi, majd 60 napon belül |<idolgozza az
egyé ni é Iethe|yzethez igazodó beilleszkedé st segí tő programot é s arról í rásbeli
megállapodást köt a segé lyben ré szesülő szemé llyel.
(6) A beilleszkedé st segí tő program a rendszeres szociális segé lyben ré szestilő
szerné ly szociális helyzeté hez é s mentális állapotához igazodva a következőkre
terjedhet ki:
a) az együttműködé sre kijelölt szervvel való kapcsolattaftásra,
b) az együttműködő szemé Iy számára előí rt egyé ni ké pessé geket fejlesztő

vagy aZ é letmódot formáló foglalkozáson' tanácsadáson, illetőleg

a

munkavé g zé sre tör1é nő felké szülé si pro gramon val ó r é szv é telre,

c) a felajánlott é s az iskolai vé gzettsé gé nekmegfelelő oktatásban, ké pzé sber'r
tör1é nő ré szvé telre,ktilönösen az általános iskolai vé gzettsé gé s aZ elso
szald<é p e s í té srnegs zerzé sé re.

(7) A beilleszkedé st segí tő program tartalmi elemei:
- fo gl alko ztathatőság j aví tás a, ál l áskere sé sre felké szí té sé rdeké ben'
- szinten-tar1ás _ karbantartás - társadalmi integráció erősí té se,
- tnás ellátásba juttatás segí té se.
(8) Az együttműködé si kötelezettsé g 2 é ven belüli ismé telt megszegé se eseté n a
rendszeres szociális segé ly folyósí tását meg kell szüntetni.
(9) Az együttműködé si kötelezettsé g megszegé sé nekrninősül, lra a rendszeres
szociális segé lyben ré szesülő
- a (6) bekezdé sben meghatározott határidőn belül neln VeSZi fel a kapcsolatot
a családsegí tő szolgáIattal, a megállapodást nem köti ffi98,
beilleszkedé st segí tő programban kötött nregállapodásban

- a

meghatározottakat a megállapodásban rogzí tettek szerint nem teljesí ti, illetve
annak elmulasztását hitelt é rdemlően nem igazolja,
- ha ajogosultság felülvizsgálatában nem rnűködik együtt az önkormányzttttal.
2. Terrné szetben nyú jtott szociális eIlátások

13.S

(1)''''' Az örrkormányzati segé ly ré szben Vagy egé szben termé szetbeni

ellátás

forrnájában is nyú jtható.
(2) Terrné szetbeni ellátást kell rnegállapí tani akkor, ha
a) a ké relem erre irányul vagy

b) az ellátásban ré szesülő é letvitele alapján felté telezhető, lrogy a

segé ly

felhasználása nem rendelteté sé nek megfelelően tör1é nik.

(3)'o Az átmenetileg nehé z anyagi helyzetbe került szemé ly Vagy család
kiadásainak mé rsé klé sé reigé nyelt önkormányzati segé ly termé szetbeni
juttatáské nt é lelmiszercSolnag' é lelmiszervásárlási utalvány, ti.ize1ővásár1ási
utalvány, tizelőanyagvagy a segé ly meghatározott cé lra törté nő átutalása lehet.
(4;ts't0
12

Módosí tottaa3l2Ol2. (II. l4.) önkormányzati rendelet 3. s\-a. Hatályos:2012' február l5-to].
Módosí tottaal32Ol3. (XII.9.) önkormányzatirendelet4. $-a. Hatályos20l4. január l-től.
'u Módosí tottaa 13l20l3. (XII' 9.) önkorrnáIlyzatirendelet 4' $-a. Hatályos20I4.jarruár l-től.
15
Beiktatta a lOl20ll. (IX. 14.) számú rendelet 4. $-a. Hatályos 201l. szeptember 15-tő1.
ló
Hatályon kí vül helyezte a3/2O12. (II. l4.) önkormányzati rendelet 4. $-a. Flatályos 20l2. február 15-tol.
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14.S
Közgyógyellátás

(I) Az Szt. 50. $ (1){2) bekezdé sé ben foglaltakon kí vül I<özgyőgyellátásra

jogosult az a szociálisan rászorult szemé ly
a) aki eseté ben aZ egy főre számí tott havi családi jövedelem az öregsé gi
nyugdlj 150 oÁ-át, egyedül é 1ő eseté n 200 %-átnem é ri el, é s
b) akinek a havi rendszeres gyógyí tó ellátás költsé gé nek mé té keaz öregsé gi
nyugdí j rnindenkori legkisebb összegé nek 25 %-át elé ri vagy meghaladja.

ls.$
Köztemetós
(1) A köztemeté s költsé gé t nem iehet a helyben szokásos legolcsóbb temcté si
költsé gné l magasabb összegben megállapí tani.
(2) A települé si önkormányzat különös mé ltányosságból aZ Szt. 48. $ (3)
b ekezdé s b) p ontj áb an me gha tár ozott rne gté rí té sikötel ezetts é g al ól
a) ré szben mentesí ti az eltemetteté sre köteles szemé lyt, arnennyiben az
é rintett szemé ly családjában aZ egy főre jutó jövedelern nem é ri eI az öregsé gi
nyugdí j I50 Yo-át, egyedül é 1ő eseté n a200 oÁ-át,
b) egé szben mentesí ti az eItemetteté sre köteles szemé lyt, amennyiben az
é rintett szemé ly családjában az egy főre jutó jövedelem nem é ri el az öregsé gi
nyugdí j összegé t, egyedül é 1ő eseté n a 150 Yo-át, é s az é rintett szemé ly
vagyonnal nem rendelkezik.

III. fejezet
Gyermekvé delmi támogatások
16.Stt

17.$
Gyerm ek é tkezteté sité rí tósi d í j kedvezmé ny

(1)

Az

önkormányzat 20 % é tkezé sité rí té sidí jkedvezmé nyt biztosí t a
szigetbecsei nevelé si-oktatási inté zmé nybe járő óvodáskorú gyermekek é s
általános iskolai tanulók ré szé re.
(2) A szemé lyi té rí té sidí jat - a Gyvt. 148. $ (5) bekezdé sé nek b) pontjában
biaosí tott normatí v kedvezmé nyt é s az (1) bekezdé sben foglalt kedvezrné nyt
figyelembe vé ve - azinté zmé nyvezető állapí tja meg.

17

Hatályon kí vül helyezte a |3l2Ol3. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 8. s (3) bekezdé se. Hatályos 20l4. jantriir

1-től.

IV. fejezet
Szemé lyes gondoskodást nyú jtó ellátások
18.S

Az e|látások formái
önkormányzat a szociáIisan rászoruló szemé lyek ré szé reszerné lyes
gondoskodást nyú jtó ellátásokat biztosí t az alábbiak szerint:

(1)

Az

a) szo ciáIi s alap szolgáltatások
- é tkezteté s,
- családsegí té s,
- hází segí ts é gnyú jtás,
- jelzőrendszeres házi segí tsé gnyú tás,
j
- nappali ellátás.
:

b) gyermekj ólé ti alapellátások:
- gyermekj ólé ti szolg áltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása.

1. SzociáIis

alapszolgáltatások

19.stt
(I) Az önkormányzat a 1B. $ (1) bekezdé s a) pontjában meghatározott szociális
alapszolgáItatásokat a Ráckeve é s Környé ke Gyerrnekjólé ti é s Családsegí tő
Inté zmé nyfenntar1ó Társulás kereté ben a Ráckeve é s Környé ke Gyermekjólé ti é s
C saládsegí tő Szolgálat űtján biztosí tj a.
(2)
szociális alapszolgáltatások igé nybevé telé re,valamint a fizetendő té rí té si

^ vonatkozóan Ráckeve Város Önkormányzat, mint gesztor önkorrnányzat
dí jakra
Ké pvi selő -te stülete áltai me galkotott rendelet az ir ány adő .
20.stn
21.$to
2. Gyermekjólé ti alapszolgáltatások

18

19

Módosí tottaa13l20l3. (xII.9.) önkormányzati rendelet 5.
Hatályon kí vül helyezte

novernbcr 1-től.
20
Hatályorr kí vül lrelyezte
november 1-től.

a

13/2013.

$-a. Hatályos 2013. novenrber1_től.

(XII.9.) önkormányzati rendelet 8. s (2) bekezdé se. Hatályos 20l3.

a l3/20l3. (XIl.9.)

önkormányzati

rendelet 8.

s

(2) bekezclé se. Hatályos 2013.

22.S"
Gyerrnekj ólé ti szolgáltatí rs

Az

önkormányzat a 18. $ (1) bekezdé s b) pontjában meghatározott
gyermekjólé ti szolgáltatást a Ráckeve é s Környé ke Gyerrnekjólé ti é s
Családsegí tő Inté zmé nyfenntar1ó Társulás kereté ben a Ráckeve é s Környé ke
Gyermekj óié ti é s Családsegí tő Szolgálat ú tj án biztosí tj a té rí té smentesen.

23.S"
Gyermekek napközbeni ellátása
(1) A gyermekek napközbeni ellátása a gyerrnek korától fiiggően a nevelé sioktatási inté zmé nyekbenszervezett óvodai é s iskolai ellátás kereté ben valósul
meg.
(2)
gyerrnek napközbeni ellátását biztosí tó inté zmé nyek:
^ a) napközi otthonos óvoda,
b) általános iskola napközi otthona.

(3) A napközi otthonos óvodai ellátás, általános iskolai napközis foglalkozás
igé nybevé telé rea köznevelé si törvé ny rendelkezé seit kell alkal mazni.
G) Az önkorrnányzat az óvodáskorú gyermekek é s oktatási inté zmé nyektanulói
r é szé re gyerrneké tkezteté st biztosí t.
(5) A gyerrneké tkezteté s té rí té sidí ját külön rendelet szabáIyozza.
(6) Az önkorrnányzat a Ráckeve é s Környé ke Gyermekjólé ti é s Családsegí tő
Inté zmé nyfenntartó Társulás kereté ben a Ráckeve é s I(örnyé ke Gyerrnekjólóti é s
C s al áds eg í tő Szolgálat ttj án a gyermekek napközb eni el látás aké nt
a) családi napközit működtet é s
b) alternatí v napközbeni ellátáské nt játszőházat é s
időszakos
(7)

A

gyerrnekfelügye letet bizto sí t.
(6) bekezdé sben foglaltak igé nybevé telé re,valamint

a ftzetendő

té rí té si

dí jakra vonatkozóan Ráckeve Város Önkormányzat, mint gesztor önkorrnányzat
Ké pvi selő-te stül ete által megalkotott rendelet az ir ány adő .

24.$
Zárő rendelkezé sek

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott ké rdé sekben aZ Sztv. é s a Gyvt.,
valamint a vé grehajtásukra kiadott korrnányrendeletek é s más felsőbb szintii
lkezé s e it kel 1 a lkal mazni.
(2) Ez a rendelet 2011. jú lius 1. napján lé p hatályba.

jo

gszab ályok rend

e

(3) Jelen rendelet rendelkezé seit a hatálybalé pé sé tkövetően indult ügyekben
kell alkahnazni.
(4) Jelen rendelet hatáIyba lé pé sé velegyidejűleg hatáIyát veszti a szociális
igazgatásróL é s szociális ellátásokról szólő 812004. (VI. 10.) számÚr
2l
22

Módosí totttt a 1312013. (XII. 9.) önkornrányzati rendelet 6. s\-a. Flatályos 2013' novembcrl-től.
Módosí totta a |3l2O13. (XII. 9.) önkonnányzati rerrdelet 7. $-a. HatáIyos 2013. novenrber' l-tőI.

önkormányzati rendelet, valamint aZ azt módosí tó 5/2006. (IV. 05.), é s
4l2009.(U. 27.) számtl rendelet, továbbá a gyermekek vé delmé tbiaosí tó
pé nzbeli é s termé szetbeni ellátásokról szőlő 9/2004. (VI. 10.) számil
önkormányzati rendelet.
(5) E rendelet a belső piaci szo|gáItatásokról szőlő, az Eurőpai Parlament é s a
Tanács 20061123. EK. Irányelvnek való megfelelé st szolgálja.

Szigetbecse, 201L. jú nius 27.

Magasitz

Lajos
polgármester

Katona

Eva

jegyző

Záradé k:
A Rendelet kihirdeté se megtörté nt}}Il. junius hó 28. napján.

Katona É va
jegyző

Egysé ges szerkezetbe foglalta Jancsó Emőke jegyző 20L3. december 9. napján.

8l20I1. (VI. 28.) önkormányzati rendelet l. mellé klete23

2'Hatályon kí vi'il
helyezte a |312013. (XII' 9.) önkormányzati
novernber 1-től.

renclelet

8.s

(2) bekez<lé se. Hatályos 2013'

