Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel és a 2/2016.(III.04.)
önkormányzati rendelettel, valamint a 132/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelettel.)

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdésében és 134/E. §ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja, hatálya
1.§ E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése céljából szabályozza a
pénzbeli és természetbeli juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi
szabályait, rendelkezzék a szociális szolgáltatások igénybevételének módjáról és térítési díjairól.
2.§ A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3.§ (1) – (3) bekezdése szerint Ádánd község közigazgatási
területén lakcímmel rendelkezőkre.
3.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az alábbi pénzbeli vagy természetbeni szociális rászorultságtól
függő ellátásokra:
a.) rendkívüli települési támogatás
aa.) eseti támogatás
ab.) temetési támogatás
ac.) krízistámogatás
ad.) idősek karácsonyi támogatása
ae.) szemétszállítási díjtámogatás
af.) iskolakezdési támogatás
b) köztemetés
c.)1 rendszeres települési támogatás
ca.) lakásfenntartási támogatás
(2) Rendelet hatálya kiterjed a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
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II. Fejezet
Pénzbeli, természetbeni települési támogatások
Eseti támogatás
4.§ (1) Rendkívüli települési támogatás eseti támogatásként nyújtható:
a) élelmiszerre,
b) ruhaneműre,
c) gyermek intézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,
d) tüzelőre, lakásfenntartási költségekre,
e.) gyógyszerre,
f) megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásra, mint pl. kórházi kezelés, temetés
g) tanévkezdéshez.
(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a közös háztartásban élők jövedelmi
viszonyait figyelembe véve az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át
b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
5.§ (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként készpénzben, valamint
természetbeni ellátásként a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával vagy gyógyszer, illetve
vásárlási utalvány formájában.
(2) Rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet számoltatni, amit a
megállapító határozatban kell előírni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az
elszámolás teljesítéséig az általa vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója által benyújtott
újabb segély kérelmét el lehet utasítani.
(3) A megállapított rendkívüli települési támogatás,- a célzott felhasználás biztosítása érdekében az
Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának is kiutalható. A pénzfelvételre jogosult köteles
a pénzfelhasználásról elszámolni.
6.§ (1) A rendkívüli települési támogatás egy évre vetített összege háztartásonként nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének 200%-át.
(2) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek évente legfeljebb négy alkalommal
adható, az (1) bekezdésben írt maximum összeghatárig.
7.§ (1) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a
rendkívüli települési támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható.
(2)A rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság
gyakorolja.
7/A §.2 Az eseti támogatásként nyújtott rendkívüli támogatás nem állapítható meg, ha a kérelmező
nem biztosítja a lakókörnyezete rendezettségét, vagyis nem gondoskodik az általa életvitelszerűen
lakott és használt háznak és annak udvarának, kertjének, a kerítéssel kívülről határos területének a
rendben és tisztán tartásáról.
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Temetési támogatás
8.§ (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli temetési támogatás állapítható meg annak, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás a jogosultsági feltételek
fennállása esetén jövedelemhatárra való tekintet nélkül megállapítható.
(3) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás összege: 12.000,- Ft, azaz: Tizenkétezer forint.
(4) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet
benyújtani.
(5)A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti
példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye
szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési támogatást.
(6)A temetési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
Krízistámogatás
9.§ (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli település támogatás állapítható meg különös
méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes
állomány, betegség, baleset, stb.) hivatalból vagy kérelemre, jövedelemre való tekintet nélkül is.
(2) Ebben az esetben a krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a
rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően.
(3) A krízistámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
Idősek karácsonyi támogatása
10.§ Azon időskorúak részére, akiknek adott év december 31-éig 65. életévüket betöltik, hivatalból,
december hónapban egyszeri rendkívüli települési támogatás adható, melynek összegét minden
évben a képviselő-testület egyedi határozattal állapítja meg és tervezi költségvetésében.
Szemétszállítási díjtámogatás
11.§. (1) Az önkormányzat a települési támogatás keretében szemétszállítási díjtámogatást nyújthat
a mindenkori 60 l-es edényzet bruttó díjának az 50 %-áig azon 70 évnél idősebb egyedülálló, illetve
házastársával élő személy részére:
a.) akik állandó bejelentett ádándi lakcímmel rendelkezik,
b.) házastársán kívül nincs vele közös háztartásban élő hozzátartozója,
c.) egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.
(2) A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja.
Iskolakezdési támogatás
12.§ (1) A képviselő-testület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés

megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező
általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási intézményen tanuló nappali tagozatos tanulók részére
a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyv-támogatást biztosít.
(2) Az Ádándi Fekete István Általános Iskolába, valamint speciális iskolába járó tanulók és
középiskolai tanulók részére az intézmény által igazolt összegű tankönyv-költség 30 %-át fizeti ki.
(3) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása az első diploma
megszerzéséig 5.000,- Ft.
(4) A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
Köztemetés
13. § A köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A
köztemetést a polgármester rendeli el.
Lakásfenntartási támogatás
13/A3 § (1) A lakhatás elősegítése érdekében rendszeres települési támogatásként lakásfenntartási
támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(2) A lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás díjához nyújtható.
(3) A lakásfenntartási támogatás a lakhatás elősegítése érdekében a megjelölt szolgáltatóhoz történő
utalással állapítható meg.
(4) A lakásfenntartási támogatás összege egységesen 3.000 Ft, de nem haladhatja meg a havi számla
összegét.
(5) A lakhatás céljára szolgáló támogatás egy lakásra csak egy személy részére és csak egy
közüzemi díjra állapítható meg.
(6) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a 12. hónap végéig
kerül megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.
(7) A lakásfenntartási támogatásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezettségét
biztosítani. Az általa életvitelszerűen lakott és használt házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel
kívülről határos területét, a járdát köteles rendben és tisztán tartani.
(8) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítását elmulasztókat felszólításban 15 napos határidő
kikötésével kötelezik annak pótlására. A teljesítés elmaradása esetén a tárgyhót követő hó első
napjától az ellátás felfüggesztésre kerül a megszabott feltételek teljesítéséig.
(9) Nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás, aki e rendelet 13/A§ (7) bekezdésében
foglaltakat nem teljesíti.
(10) A lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság
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gyakorolja.
(11) A támogatás megállapítása előtt a Hivatal környezettanulmányt végezhet. A Szociális Bizottság
megalapozott döntése érdekében figyelembe veszi a környezettanulmány megállapításait.
III. Fejezet
Szociális szolgáltatások
Az egyes szociális szolgáltatások szabályai
14.§ (1) A szociális szolgáltatások körére vonatkozóan az Szt. 57. § (1) bekezdésében foglaltak az
irányadóak.
(2) Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A.§ban foglaltak az irányadóak.
(3) Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 114.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Szociális szolgáltatások
15.§ Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a.) étkeztetés
b.) házi segítségnyújtás
c.)családsegítés
d.) 4
Az ellátások igénybevétele
16. § (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást
biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a közös
önkormányzati hivatalba kell benyújtani.
(2)5 A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről szociális étkeztetés tekintetében
átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
Étkeztetés
17.§ (1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak
az irányadók.
(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki
jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon
gondoskodni.
(3) Az étkezés történhet
a.) házhoz szállítással,
b.) jogosult általi elvitellel
(4) A szociális étkeztetést az önkormányzat az általa üzemeltetett konyhán keresztül biztosítja.
4
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Módosította a 12/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.június 24-étől.

(5)6 Az étkeztetés igénylése során szociálisan rászoruló
a.) az 55. életévét betöltött személy, illetve a
b.) krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek háziorvosa,
javasolja az étkeztetés biztosítását.
Házi segítségnyújtás
18. § (1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63.§-ban foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást feladatellátási szerződés útján biztosítja.
(3)Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az Szt. 93-94/A. § rendelkezéseinek
megfelelően történik.
Családsegítés
19.§ (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64.§-ban foglaltak az irányadók.
(2)7 A családsegítést a képviselő-testület az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója útján keresztül biztosítja.
Nappali ellátás
8

20.§

Térítési díj
21.§ (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. 2-7.§-ban foglaltak az irányadóak.
(2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések
tekintetében az Szt. 114-119/B. §-ában foglaltak az irányadók.
(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.
(4) Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A személyi térítési díjak megfizetése
22.§ (1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók.
(2) Amennyiben a szociális étkeztetésben részesülő ellátott az igénybe vett ellátás után a térítési díj
fizetésével legalább 2 hónap hátralékba kerül, az intézményvezetőnek biztosítani kell számára a
hátralék részletekben történő megfizetésének a lehetőségét, amennyiben az étkezést igénybe vevő
ezt nem teljesíti, úgy az ellátásból kizárásra kerül.
(3) A képviselő-testület a fizetendő személyi térítési díjból a rendelet 2. melléklete szerint biztosít
6
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térítési díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet.
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
25.§9 Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet,
mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a településen szociális
intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül a helyi szervezetek képviselői, így
különösen:
- Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
- a Magyar Vöröskereszt ádándi képviselője
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
25.§ (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Ádánd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (V. 5.)
önkormányzati rendelete, valamint Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi gondoskodásról és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról. 11/2006.
(V.26) önkormányzati rendeletének 8.§-a és a Ádánd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 1/2014.(I.30.)
önkormányzati rendeletének 21.§-a.
(3) A rendelet 15.§.d.) pontja, 20§-a, valamint a 1. melléklet c.)pontja, a 2. melléklet c.) pontja
2015.április 12-étől hatályát veszti.
(4) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem
bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(5) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.
törvény és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm.rendelet rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
Ádánd, 2015. február 19.
Szatmári Kornélia sk.
polgármester

Baumann Anita Gabriella sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(III.22.) önkormányzati rendelet 40.§
(6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.február 20.
Baumann Anita Gabriella sk
jegyző
Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva 2016. június 24-ei hatállyal. Az egységes szerkezet hiteléül:

Baumann Anita Gabriella
jegyző
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Mellékletek10
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletéhez

1.melléklet
Intézményi térítési díjak 2015. március 1-jétől
a.)Szociális étkeztetés: 620,-Ft/nap
b.)Ebédszállítás költsége: 50,-Ft/szállítás/ingatlan
c.) 11
2. melléklet
A személyi térítési díjból nyújtott kedvezmények 2015. március 1-jétől
a.) Szociális étkezés

Az ellátást igénybe vevő
egy főre eső jövedelme

Intézményi térítési díjból
nyújtott kedvezmény
mértéke
450,-Ft

Fizetendő térítési díj
Ft/adag

28.501 – 57.000,-

270,-Ft

350,-Ft

57.001 – 85.500,-

120,-Ft

500,-Ft

85.501 – 114.500

55,-Ft

575,-Ft

114.501 –

0,-Ft

620,-Ft

28.500,- alatti

170,-Ft

b.) Ebédszállítás
Jövedelemtől függetlenül az ebédszállítás 50,-Ft-os intézményi térítési díjából 100%-os kedvezményt
biztosít az önkormányzat annak, aki:
- 80 év feletti, vagy
- súlyos mozgáskorlátozott, vagy
- háziorvos igazolása alapján olyan betegségben szenved (akár határozott időtartamban is), hogy saját
maga nem tud az ebédért elmenni és nincs vele egy háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki
szállítást meg tudja oldani.
c.)12

10 Módosította a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. március 1-jétől.
11 Hatályon kívül helyezte a 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet. Hatályát vesztette 2015. április 12-étől.
12 Hatályon kívül helyezte a 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet. Hatályát vesztette 2015. április 12-étől.

