
Földeák Községi önkormányzat Képviselő_testületének
1 o 12021.(x.28.) ön kormányzati rendelete

a szociális ellátási formák szabályozásáról

Földeák KÖzségi Önkormányzat KépviselőtestÜlete Magyarország Alaptörvénye 32' cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredetijogalkotói hatáskoiében eljáÁla a'Szociális igazgatásiói
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Lll- törvény 1 .s (2) bekezbésében, a 2' S -áian] a 10'$
(1) bekezdésében, a 26. $-ában, a 45.$ (1) bekeidésében, a 32.$(1) bekezdéó b) pontjában]
az 56.$-ában, az 57.s (1) bekezdés a)-e) és j) pontjaiban a 60.$-j5an, a 62.$_o+.5-aioan, a
65/F.$-ában, a 85/B..$-ában a 86 s (1) bekezdésében és a (2) bikezdés b) pontjában, a ao.5-
íb3n' a 91 $ (1) bekezdés b) pontjában, a g2' s (1) óekezdés b)'pontjában, és (i;
bekezdésében, a 93'$-ában, a 94/A.$ (1) bekezdes á1 pónt;ában, a o+ic.'5 1tl oerezoes'ai
po1tj1ban' a(2)bekezdésb)ésc)pontjaiban,a114.s1i)oexezoesében,a1á;'oet<ezdésében,
a 115.$-117.$-aiban, 122lA. $-ában, a 132.''5 1a)'oór<ezdés d) és g)'pontjaiban foglali
felhatalmazás alapján,. I\/agyarország Helyi Önt<ormanyzatairól szolo zol'L évi clxxXtx'
törvény 13.s (1 ) bekezdés 8a. pontjában meghatározott tótadatt<orében eljárva a következőket
rendeli el:
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í. A rendelet hatálya

1's (1) A rendelet hatálya kiterjed Földeák kÖzség közigazgatási terÜletén lakcímmel
rendelkező, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról slolo 1993. évi lll. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 3.s (1) - (3) bekezdése szerintijogosultakra, valamint a FÖldeák TérségiSzociális, EgészségÜgyi, Gyermekjóléti és Óvodai Társulás (továbbiakban: Társulás) áltát
közvetlenÜl ellátott és a Társulás fenntartásában lévő Földeáti rgyesített Égészségügyi ésSzociális lntézmény (továbbiakban: lntézmény) alapító okiratában él működés'íen9eoetyáoen
meghatározott ellátási teru|etekre és az ellátást igénybe vevőkre.
(2) A lakóhely megállapítása szempontjából a szémétyi aoat- és lakcímnyilvántartás adatai az
irányadÓak

2' Hatásköri szabályok

2' s (1) Földeák KÖzs.égi Önkormányzat Képviselő{estülete (továbbiakban: Képviselo{estÜlet)a Szociális Bizottságra ruházza a szociálisan rászorulók részére biztosított rendkívÜli
telepÜlési támogatás megállapítását, megszűntetését, valamint a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszakÖvetelése.
(2) A Képviselő-testÜlet a következő hatáskÖrök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:a) lakhatási támogatás,

b) havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhezvalő hozzájárulás,c) azonnali rendkívüli települési támcrgatáó,
d) az elh u nyt szernély elternettetésenór koltségeihe z valo hozzájárulás,e) nyugdíjas korÚak támogatása,
0 ÚjszÜlöttek támrrgatása,
g) legidősebb helyi lakos támogatása,
h) 50 és 60 éves házassági évfordulójukat unneplő helyi lakosok támogatása,i) megállapítása, megszűntetése, val'anrint a jogosulailanul és rosszhÉzeműen igénybe

vett ellátás visszakövetelése.
(3) A Polgármester, valamÍnt a Szociális Bizottság önkormányzati hatóságijogkörben hozott
döntése ellen - a döntés közlésétől számított 15 nápon belÜl - Éoto"ar xcizöoói"ónLói'a'v."i
Képviselő{estü letéhez címzett, i l letékmentes fel lebbezésse| lehet élni'



3. Eljárási szabályok

3. s (1) E rendeletet az Sztv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2ob6. (lll' 27 ')Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális eitátások
elszámolásának szabályairól szőlő 62t2Oo6. (lll' 27.) Korm' rendelettel, valamint az általános
közigazgaÍási rendtartásról szólo 2016. évi CL. torvénnyel (továbbiakban: Ákr.; egyÜtt kell
alkalmazni.
(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra a Földeáki Közös
Önkormányzati Hiva{al (továbbiakban: Hivatal) á|tal rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani. A kérelem - ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg _ egész évben
folyamatosan benyújtható postai küldeményként Vagy személyesen a Hivatalnál. A
formanyomtatvány a Hivatalban rendelkezésre áll, vagy a-tüury&lQea(|lu honlapról letölthető.
(3) A kérelmezcÍ a kérelmében saját, valamint a úele egy há'tartásban lakó személyek
adatairÓl, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozní, továbbá'a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyÚjtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(4) A kérelmező által benyújtott jÖvedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell ajovedelem valódiságát igazoló iratokat'
(5) A jövedelmet, valamint az egyéb dokumentumokat azSztv.4.s (1) bekezdés a) pontjában,
v-alamint a Vhr. 3.$-ában meghatározottak szerint kell igazolni.
(6) Ha a települési támogatás iránti eljárás hivatalból indul a jövedelemigazolást, nyilatkozatot,
ebben esetben is rendelkezésre kell bocsátani a támogatásia javasolt ózemélynek.
(7) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges ig}zolásókat, iratokat felszólÍtás ellenére
- a felszólításban meghatározott időpontíg _ nem oociaqa az eljáro hatóság rendelkezésére,
Vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást áz eljárő hatóság
megszÜnteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

4.s (1) E rendelet.alapján megállapított pénzbeli ellátások kifizetésére a Sztv.32's (3)
bekezdés rendelkezései az irányadÓak azzal, hogy a rendszeres juttatásként megatta[itótt
ellátás.tárgyhónapot követő hónap 5 napjáig kerÜl átutalásia a jogosult Takossági
folyószáml4ár.?,'v.agy az összeg kifizetheto rotoéat Községi Önkormánfzá (továooiakbaő:
onkormányzat) házipénztárában is'
(2) Megszűnik a támogatás:

a) megállapított idő elteltével
b) a támogatásra okot adó körÜlmények megváltozásával
c) a kérelmező halálával.

(3)A havi rendszerességgelfolyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását
követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszÜntetése esetében a megszüátetés
dátuma az okot adó körülmény bekÖvetkezte hónapjánák utolsó napja.
(4) E rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esétén a fel nem vett ellátásta vele közös háztartásban egyÜtt élt házastárs 1agy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszÜlő és testvér egymást követő sorrendben vehetífel, a halál iáőpontját követő hónap
utolsó napjáig.

5. s (1) E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekbe n, az ellátásra való jogosultság, ajogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági óllenőrzéire
azSztv., illetve az Akr. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Sztv. 4. $-ában foglaltakat kell alkalmazni.
6.$ A jogosulatlanul és rosszhiszemuen igénybe vett e|látás megtérítés ére azSztv. 17.$-ában
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

4. Támogatások rendszere
z. S (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni
szociális támogatás nyújtható.
(2) Szociális rászorultságtól fÜggő ellátások:



a) lakhatásitámogatást,
b) havi rendszeres gyógyítÓ ellátás költségeihezvalo hozzájárulás,
c) rendkívÜli telepÜlési támogatásként
d) azonnali rendkívÜli települési támogatás,
e) elhunyt személy eltemettetésének költségeihe z valo hozzájárulás

(3) A Képviselő-testÜlete a Sztv. 1' s (2) bekezdésében foglaltak álapján egyéb önként vállalt
feladat keretében

a) nyugdíjas korÚak támogatását,
b) újszülöttek támogatását,
c) legidősebb helyi lakos támogatását,
d) 50 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő, helyi lakosok támogatását
e) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e renóeletben meghaTározott feltételek

szerint.

Szociá I i s,r"'Jl'ui:i;áiT' rn ő e l l átások
5. Lakhatásitámogatás

8.s (1) Az Önkormányzat telepÜlési támogatást nyújt lakhatási támogatásra. A lakhatási
támogatás a szociálísan rászorult személyeknek, családbknakazáltaluk tárott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásávaI kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás'
(2) Lakhatási támogatásra jogosult, akinek háztartásáb an azegy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ossiógének rcoyr-át, egyedÜl élő
személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének21oo/o-át.
(3) A lakáshatási támogatás egy évre kell megállapitani.
(4) A lakhatási támogatás egyíónapra jutó oJszege 3.5oo,-Ft
(5) A lakhatási támogatás:

a) pénzbeli ellátás, vagy
b) természetbeni szociális ellátás formájában adható.

(6) Természetbeni szociális ellátásnak minősÜl a lakásfenntartási kiadások kÖrébe tarkoző
közÜzemi díjak fizetése'
(7) A természetbeni juttatásként megállapított közüzemi díjakat a kérelmező által megjelö|t
közÜzemi vállalatok, részére a támogatások megállapításái követően a tárgyhó s-ig náp;aig
kell átutalni.
(!)A támogatást megállapítÓ határozat egy példányát meg kell kÜldeni akozúzemi vállalatnak.
(9) A lakhatási támogatás a kérelmezőt á kérelem benyíitása hónapjának első napjától illeti
meg.
(10) A lakhatási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kel| arról is, hogy a támogatást kérő
milyen jogcímen lakik a lakásban'
(11) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
fÜggetlenÜl a lakásban élő személyek és háztartások számá1ól.- :
(12) 

^ 
(2) bekezdés alkalmazásában külÖn lakásnak kell tekinteni a társbérletet, azalbérletet

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(13) A lakhatási támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát
megelőző három hónapban is benyÚjtható. Amennyiben ai eljárás a jogosuliság lejártjelőtt
legalább 15 nappal korábban befejezodik, az újjogosultság'kezdo iáo}ont;árent a korábbi
jogosultság lejártát követő hónap elso napját kell megállapítani.
(14) A lakhatási támogatás iránti kérelmet erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
kell benyÚjtani

6. Havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhezvalő hozzil1árulás
9.s (1) Az Önkormányzat települési támogatást nyújt havi rendszeres gyógyító ellátás
költségéhez való hozzájárulásként. A havi iendszeres gyógyító ellátás r<óítsélenez valo



hozza1árulás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése éráekében biztosított támogatás'
(2) Havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhezvalo hozzájárulásra szociálisan rászorultnak
kell tekinteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havijövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 19Oo/o-át,egyedül élő esetén azsao/o-át, valamint a havi rendszeres gyÓgyító ellátásánák a térítési díja eiéri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb Összegének2Oo/o-átés nem részesül alanyijógon, vagy normativ ata[on
közgyÓgyellátásban, és akinek az alanyi jogú vagy normatív álapu kozlgiógyellátás iránti
kérelmét a járási hivatal jogerősen elutasította.
(3) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szÜkséges
gyógyító ellátás rendelhető.
(4) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja, a csak szakorvos
által rendelhető gyógyszereket a szakorvos, Vagy javaslata alapjáni háiiorvos igazol1a.
(5) Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, Éton_etyot es
tartózkodási helyét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, az alkalmazandó terápiához
szükséges gyógyszer megnevezését, a kívánt terápiás hatás eléréséhez szÜkségei napi
mennyiségét és az adagolást. A szakorvos - a kérelmező igénye esetén - az általa rendelt haii
191dszeres gyógyító ellátásokróÍ a háziorvost tájékoztatja.
(6) A háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár állásfoglalást ad a kérelmezo rendszeres
gyógyítÓ ellátásának havi költségéről.
(7) A gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségéh ez igazodó,
egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, külön jogszabály7baí megnai ározott
szakmai szabályok szerint elsőként választandó, legálacsonyáoo napiierápiás költséggel
alkalmazott készítményeket kell alapul venni.
(8) A havi rendszeres gyigyító ellátás költségéhezvalo hozzájárulás havi összegea) ha a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége nem Éaladja meg a 6000-,-Ft-ot a havi

rendszeres gyógyszerköltségének a 4OoÁ-a,
b) ha meghaladja a 6000,-Ft-ot a havi rendszeres gyÓgyszerkÖltségének az S1o/o-a, de

legfeljebb 4b00,-Ft tehet.
(9) A gyÓgyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapítá sra azzal, hogy amennyiben ajogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a rés]ae megállapított
támogatást e naptól meg kell szÜntetni. Az ellátásban réózeiulő e tényről köteles a döntéshozó
szervet írásban értesíteni.
(10) A támogatásra valÓ jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyÚjtása hónapjának első
napja.
(11) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez valÓ hozzájárulás iránti kérelem ajogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható.
Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappal korbbban befejezőáik, az
Új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követo Áapot kell
megállapítani.
(12) 

^ 
havi rendszeres gyógyító ellátás költségeihezvaló hozzáiárulás iránti kérelmet erre a

cél ra rendszeres ített formanyomtatványon kelI benyújtani.

7. Rendkívü!i települési támogatás
í0. s (1) RendkívÜli telepÜlési támogatást nyújt az Önkormányzat azoknak a személyeknek'
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásárÓl más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - Így különösen betegs éghez, halálésethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben léVő várandós anya gyérmekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítésé'hez, a nevelésbe uett gyermek
családjával vali kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerÜlésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - Vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(2) Iz Önkormányzat rendkívÜli telepÜlési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek
családjában az egY főre jutó havi jövedelem nem haladja meg aZ öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 19o%-át, egyedül élő személy ósetéíaz oregségi nyugoíj mindenkori
leg kisebb összeg ének 250o/o-át'



(3) A rendkívüli telepÜlési támogatás adható
a) egy összegben vagy
b) havi rendszerességgel.

(4) Rendkív|lli méltányosságból a települési támogatásra való jogosultság felső
jövedelemhatárához képest 2)o/o-os mértékű eltérés alkalmazható, ha a kéreimező

a) hajléktalan,
b) elemi károsult,
c) betegség miatt olyan mértékű többletkiadása jelentkezett, hogy azt önmaga, illetve

családja létfenntartása veszélyeztetése nélkÜl nem képes viselni,
d) tu|ajdonában Vagy használatában lévő ingatlanában a vezetékek (vízvezeték,

gázvezeték villanyvezeték) valamelyike meghibásodása esetén olyan mértékű kár
keletkezik, hogy Önmaga, illetve családja létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vált

(5) Elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt (családot), akinek elómi csapás belvíz,
tala1víz, tíjzvész, villámcsapás, jégverés, stb.) következtében tulajdonában Vagy
használatában lévő ingatlana, illetve ingósága oly mértékben károsodott vagy elpusztult, hogy
létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vált, vagy nagy mértékben veszélyeltetetté vált'
(6) A ({ bekezdés b) és d) pontja szerinti kár tényét és mértékét minden esetben a Földeáki
KözÖs Önkormányzati Hivatal feiülvizsgálja.
(7)A rendkívüli telepÜlési támogatás összege nem haladhatja meg:

a) egyszeri támogatás esetén az Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) havi, rendszeres támogatás esetén az Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összege
(al Amennyiben a megállapított rendkívüli települési támogatás rendeltetés szerŰ
felhasználásával kapcsolatban kétség merÜl fel, a kérelmező a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálattal tÖrténő egyÜttmÚkÖdésre kötelezhető
(9) A Szociális Bizottság a (8) bekezdés szerinti esetben kérheti a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat közreműködését a támogatási összeg megfelelő felhasználásában azzal, hogy a
megállapított támogatási összeg kizárólag a helyi kereskedelmi üzletekben haszná|ható fel.
(10) A (9) bekezdés szerinti esetben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő
munkatársa:

a) jogosult a rendkívüli települési támogatás összegének átvételére, és annak a
döntésben fog lalt rende|tetésszerű felhasználására,

b) a rendkívÜli települési támogatás összegének felhasználását követően köteles a
tá mogatás felhasználásáról a Földeák Község i Ön kormá ny zat f elé elszámol n i'

(11) A havi rendszerességgel megállapított rendkívüli telepÜlési támogatás a kérelm ezőt a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(12) Az egyösszegű rendkívÜli telepÜlési támogatás kifizetése ahatározal
kÖvető pénztári napon tÖrténik.

véglegessé válást

(13) A havi rendkívuli telepÜlési támogatás iránti kérelmet erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani.

8. Azonnali rendkívüli települési támogatás
1í.s (1) Krízis helyzetben lévő rászoruló személy részére azonnali rendkívÜli telepÜlési
támogatás állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutÓ havijövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 16O%o-át, egyedül élő
személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének21Oo/o-át.
(2) Krízis helyzet, ha a kérelmezőnek és a családjának nincs anyagi fedezete élelmiszerre,
gyógyszerre, gyógykezelésre, lakásfenntartásra s a kérelem oenyujtasának időpontjában
létfenntartása közvetlen veszélybe kerÜl.
(3) Az azonnali rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az 3'000,-Ft-ot'
(4) Arz azon na l i rendkívÜl i telepü lési támogatás Ügyintézési hatá ridej e 3 m unlanap'
(5) AZ azonnali rendkívüli telepÜlési támogatás kifizetése a hatá,rozat véglegessé válását
követő pénztári napon történik.



(6) Amennyiben a megállapított azonnali rendkívÜli telepÜlési támogatás rendeltetésszerr-i
felhasználásával kapcsolatban kétség merÜl fel, a kérelmezó a csátao- és Gyermekjóléti
Szolgálattal történő egyÜttműködésre kötelezhető
(7) A polgármester a (6) bekezdés szerinti esetben kérheti a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat közrem űködését a támogatási összeg megfelelő felhasználásá ba n.
(8) A (7) bekezdés szerinti esetben a Család- ós Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő
munkatársa:

a) jogosult az azonnali rendkívüli települési támogatás összegének átvételére, és annak
a döntésben foglalt rendeltetésszerű felhasználására'

b) az azonnali rendkívÜli telepÜlési támogatás összegének felhasználását követően
köteles a támogatás felhasználásáról az Önkorm ányiatfelé elszámolni.

(9) Azonnali rendkívüli telepÜlési támogatás iránti kérelmet erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani.

9. Elhunyt személy eltemettetésének költségeih ezvaló hozzájárulás

1?. s (1)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihezvalő hozza1árulásként rendkívü|i
telepÜlési támogatást nyújt az Önkormányzat annak, át<i a megtralt szeméty eltemettetéséről
gondoskodott, és akinek családjában az egy főre jutó havi jÓvedelem neÁ haladja meg az
9P-gségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének23oo/o-áí, egyedül élő személy esetén a
300%-át.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jovedelemigazolását, a temetés költségeiről
kiállított számlák eredeti példányát, és a halotti ányakönyvi kivonatot.
(3) A kérelemhez 3 hónapnál nem régebbi temetéói számlát kell csatolni. A határido
elm u lasztása jogvesztő'

9 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt
támogatás összege 25.000.-Ft.
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének koltségeihe z való hozzájárulás kifizetése a határozat
véglegessé válását követő pénztári napon történik.
(6) A'elhunyt személy eltemettetésének költségeihezvaló hozzájárulás iránti kérelmet erre a
cél ra rendszeres ített formanyomtatványon kel l benyújtan i.

Ö n ké n t *li j,;',"'fi L g ata s o r
í0. Nyugdíjas korúak települési támogatása

13']-s 
(1) A nyugdíjas korÚak, akik tárgyév december 31. napjáig betöltik 65. életévÜket, 6'000.-Fufő egyösszegti egyszeri támogatásban részesÜlne( a lakásfenntartás költségeinek

enyhítésére. A támogatás kifizetése - a helyi népesség-nyilvántartás adattartalmát figyeTembe
véve - minden év utolsó negyedévében történik'
(2) A támogatás megállapításárÓl határozatot kell hozni, mely határozat mellékletét képezi ajogosultak természetes azonosító adatai.

í í. Újszül<ittek támogatása
11' s () 

^z 
ÚjszÜlöttek 20.0o0,-FVfő egyösszegű, egyszeri támogatásban részesülnek. A

támogatás kifizetése _ a körzeti védőnők aoaiszolgáltatása ata[;an - a szÜlők részére
negyedévente a január 1 . és március 31 ' között szÜle1ett gyermekeí< esetén április 11-ig, az
április 1- és június 30. között született gyermekek esetén.júiiús 1S-ig, a július 1 . és szeptember
30. között szÜletett gyermekek esetén október 15-ig' azoktóberi' ei oecember 31. kÖzött
született gyermekek esetén január 15-ig tÖrténik.
(2) A támogatás megállapításárÓ| határozatot kell hozni, mely határozat mellékletét képezi ajogosultak természetes azonosítÓ adatai'



í2. Legidősebb helyi lakos támogatása
15. s (1) Támogatást biztosít az Önkormányzat Földeák községben bejelentett lakóhellyel
rendelkező legidősebb állampolgár részére.
(2) A legidősebb állampolgár 20.000,-Ft egyösszegű, egyszeri támogatásban részesÜl. A
támogatás kifizetése - a népesség-nyilvántártas aoáttarta]lmat figyeleribe véve - minden év
december 1-jétől_december 31 . napjáig történik.
(3) A támogatás megállapításáról határozatot kell hozni, mely határozat mellékletét képezi ajogosultak természetes azonosítÓ adatai.

í3. 50 és 60 éves házassági éWordulójukat ünneptő, helyi lakosok támogatása

16: s 11) Támogatást biztosít az Önkormányza| Földeák községben házasságot kötött, és
Földeákon bejelentett lakÓhellyel rendelkező azon házaspárok rószére, akik adott évben 50
éves, valamint 60 éves házassági évfordulójukat Ünneplik.
(2) A,z 50 éves házassági évfordulójukat únneplő házaspárok 15.000,-Ftlpár egyösszegű,
egyszeri támogatásban részesülnek. A támogatás kifizetése _ az anyakdnyvi, 

-űlaminí 
anépesség-nyilvántartás adattartalmát figyetemoe véve - minden éú dec-ember 1-jétől-

december 31' napjáig történik.
(3) A 60 éves házassági évfordulójukat 

-Ünneplő házaspárok 20.000 ,-Ftlpár egyösszegti,
egyszeri támogatásban részesÜlnek. A támogatás kifizetése _ az anyakonyvi, vataminí anépesség-nyilvántartás adattartalmát figyelemoe véve _ minden éú december 1-jétől-
december 31. napjáig torténik.
(4) A támogatás megállapításáról határozatot kell hozni, mely határozat mellékletét képezi ajogosultak természetes azonosítÓ adatai.

]7: s (1) Támogatást biztosít az Önkormányzat- kérelmÜkre - a nem FÖldeákon házasságot
kötött' és Foldeákon a kérelem benyújtását megelőző 25 évben bejelentett lakóhelllel
rendelkezo azon házaspárok részére, akik adott évóen 50 éves, valaminí 60 éves házassági
éWordulójukat unneplik.
(2) Az 50 éves házassági éWordulójukat ünneplő házaspárok 15'000,-Ftlpár egyösszegű,
egyszeri támogatásban részesÜlnek. A támogatás kífizetése _ a becsatolianvakonwi t<ivoút,
val-amint a népesség-nyilvántartás adattartaÍmát figyelembe véve - minden év december 1-jétől-december 31 . napjáig történik.
(3) A 60 éves házassági évfordulójukat Ünneplő házaspárok 20'000 ,-Ftlpár egyösszegu,
egyszeri támogatásban részesÜlnek. A támogatás kifizetése - a becsatolt anyakonlrvi tivonát,
valamint a népesség-nyi|vántartás adattartaÍmát figyelembe véve - minden év december .í-
jétől-december 31. napjáig történik.
(4)A nem Földeák községben házasságot kötött személyek minden év november 15. napjáig
nyújthatnak be kérelmet a Hivatalhoz' A határidő jogv'esztő. A kérelemhez csatolni kell a
házassági anyakÖnyvi kivonatot.
(5) A támogatás megállapításárÓl határozatot kell hozni, mely határozat mellékletét képezi ajogosultak természetes azonosító adatai.
(ol n támogatás iránti kérelmet erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani.

!V. FEJEZET
Szociális szo!gá ltatások

14. Személyes gondoskodás formái
í8. s (1) Az Önkormányzatazalábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

9) tanyagondnokiszolgáltatás'
b) étkeztetés, oföldeák községgel társulás formájában
9) házi segítségnyújtás, Ótotoeat községgel társűlás formájában
d) családsegítés oföldeák község-get táréúlás formájában
e) nappali ellátás (idősek klubja) Ótotoear kozséggél társulás formájában'

(2) 
^ 

személyes gondoskodást az alábbi intézmény biitosítja:



Földeáki EgyesÍtett EgészségÜgyi és Szociális lntézmény (Földeák, Zárda u.2')'
(3) Az étkeztetés Ótotoeat község közigazgatás| területén lakóhellyel rendelke ző kérelmezők
számára.l9..9s9.ngrád-Csanád Megyei Szivárvány otthon Ótoloóari Návay Aranka ldősek
otthona (ofÖldeák, Návay L' u' 2') által biztosított'
(4) Az étkeztetés FÓldeák község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmezők
számára a Földeáki Gyermekmosoly Óvodá 1rotoeát, Zárda u. zz'jrczakonyhájáról biztosított
a Földeáki Egyesített EgészségÜgyi és Szociális lntézmény útján.

í 5. Tanyagondnoki szolgáltatás
19. s Az Önkormányzat a tanyagondnoki szo|gáltatást Képviseltj-testület a tanyagondnoki
szolgáltatásról szóló 8l2020'(x.8.) önkormányiaÍi rendeletbben rögzített szabályol szerint
biztosítja.

16. Atr ellátás igénybevételére irányutó kérelem
20's (1) A személyes gondoskodás ellátása iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell
előterjeszteni szóban vagy írásban. A szóbeli kérelemről feljegyzést kelL késiíteni.
(2) 

^ 
kérelmet a Földeáki Egyesített EgészségÜgyi és szoiialli lntézménynél rendszeresített

formanyomtatványon kell benyújtani'
(3) Az ellátási forma igénybevételéről és a személyi térítési díjak megállapítá sárol az
intézményvezető megállapodást köt azigénylovelvagyiörvényes képviselőjével'
(4) Amennyiben az intézményvezető az ellátás igényb'evételéről nem intézk'"dik, u kérelmet a
Képviselő-testÜlet Szociális Bizottságához lehet-betórjeszteni'

í7. KÜlön eljárás nélkÍil nyújtott ellátás
2í's \1) ln intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést, házi
segítségnyÚjtást biztosítani, annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi
á l lapotát az ellátás el m a rad ása veszélyezteti.
(2) 

^ 
külön eljárás nélkÜl nyújtott ellatás esetén a kérelmet és mellékleteit, valamint a

91kséqes formanyomtatványokat az ellátás biztosítását követően kell kitölteni.
(3) Az intézményvezető kÜlön eljárás nélkül az alábbi esetekben biztosít ellátást az arfarászorulÓ részére'-

a) az igénybe vevő önmaga ellátására képtelen és nincs olyan hozzátartozoja, aki az
ellátásáról gondoskodna,

b) az igénybe vevő háziorvosa vagy kezelőorvosa szakvéleménye alapján, soron kívÜli
szolgáltatás biztosítása indokolt

c) az i!ényoe vevő szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezotlen
változás következett be, ami soron kívÜliellá1ást igényel,

d) az igénybe vevő kapcsolata a vele egyritt 
-élő- 

hozzátartozqával, eltartójával
helyrehozhatatlanul megromlott, és a kapcsóiat hiány a azigénylo élátét, testi épságét,
egészségét veszélyezteti,

e) akinek a családsegítő szolgálat vagy a védőnoi szolgálat javaslata alapján azonnali
ellátást kell biztosítani.

18. Atr' ellátás megszűnése
22' s (1) A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti az ellátás megsztintetését
azintézményvezetőnél' Az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában
a megállapodásban foglaltak szerint szíinik meg'
(2) Ac intézményvezető megszÜnteti az ellátás{azalábbi esetekben:

a) az ellátottnak más típusÚ ellátásiformát indokolt igénybe venni,b) az ellátásban részesÜlő másik intézménybe törtérrcj e'ihelyezése indokolt,c) az ellátást igénybe vevő az intézmény házirendjét súlyosán megsérti, 
-



d) az ellátást igénybe vevő olyan magatartást tanÚsít, amely az ellátást akadályozza, Vagy
lehetetlenné teszi (pl: folyamatos agresszív magatartás tanÚsítása a góndozÓjáűl
szemben, stb...),

e) a szolgáltatás biztosítása a továbbiakban nem indokolt, (pl: a családsegítő szolgálat,
vagy védőnői szolgálat, vagy a háziorvos javaslata alapjáá, vagy azellátótt kérelmére,
stb...),

0 ha az ellátást igénybe vevő az ellátást előzetes bejelentés nélkÜl tartósan (legalább 10
munkanapig) nem vette igénybe, és utólag nem igazolta hitelt érdemlően annak okát,g) az ellátást igénybe vevő önhibájábó| a térítési díj fizetési kötelezettségének az
i ntézményv ezető kétszeri fe lszól ítá sára sem tesz el eg et.

(3) Az ellátás megszűntetéséről Vagy megszűnéséről hatáiozatban kell dönteni, melyet az
ellátott részére meg kell kÜldeni.

í9. Térítési díj elengedésének, mérséklésének szabályai
23. s (1) A térítési dij elengedése vagy mérséklése iránti kérelm et azintézményvezetőnek kell
benyÚjtani. Az intézményvezető a kérelemrol a benyújtásátó| számított 3 muÁkanapon belül
határozattal dönt'
(!) A térÍtési díj mérséklése legalább 20%-os és legfeljebb 50%-os mértékű lehet.
(3) A térítési díjat az alábbi esetekben kell elengedni:

9) a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik,
b) a térítési díj fizetésre kötelezett egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj

mindenkori leg-kisebb összegét nem éri el és egészségi állapota miatt h}vi
gyógyszerkÓ]!sé9e, gyógyító ellátásának, valamint kÖzÜzémi díjainak költségejövedelme so%-át meg ha ladja,

(4) A térítési díj az alábbi esetekben mérsékelhető:
a) a térítési díjfizetésre kötelezett hajléktalan,
b) az étkeztetést igénybe vevő 65 éven felÜli, súlyosan fogyatékos személy,c) az ellátott háAartásában élők egy főre jutÓ havi joveoelme nern háladja meg az

öregségi nyug9lj mindenkori legkisebb összegének 17Oo/o-át és az ellátott egesziegi
állapota miatt havi gyógyszerköltsége, gyógyító ellátásának költsége a náztJrtas eg"y
főre jutó jövedelme 35%-át meghaladja'

20, Aszemélyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevéte!éért fizetendő térítési díjak

2a' S 1személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni' A
szolgáltatási önköltségszá m ítást e rendelet t' tti ggélék e tartalmazza.
25: s (1) Nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke foldeáki és ófÓldeáki
ellátottak részére:

Nappali ellátás (bent tartózkodás) 0,-Ft/nap

(2) A nappali ellátás és étkeztetés egyÜttes igénybevétele esetén a szeméiyi térítési díj
mérteke a Sztv' 4.S a) pontja figyelemb-evételévél meghatározott jövede lem 17 %-ának a 30_
ad része.

26. s (1) Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon:

a) Étkeztetés (ebéd)

o; Étel házhoz száll ítása

605 Ft/főlnap

40 FUadag

(2) Étkeztetésért fizetendo intézményi térítési díj mértéke Ófoldeákon:



Intézményi térítési díj mértéke étkeztetés
esetén (Csongrád-Csanád Megyei
Sziváruány otthon Órarueat<i Návay Aranka
ldősek otthona által biztosítva, Ófotdeák,
Návay Lajos u. 2. ellátásihely)

680 Ft/főlnap

27.s (1) Az étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a
személyt,

a) életkora miatt, aki a 62. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt, akinek krónikus, vagy akut megbetegedése van,
c) fogyatékossága miatt, aki a fogyatékos személyek jogairói és esélyegyenlőségÜk

biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részásüÍ,
d) pszichiátriai betegsége, Vagy szenvedélybetegsége miatt, akifekvőbeteg gyógyintézeti

kezelést nem igényel, és önmaga ellátásáról - részben vagy teljes-en - nem tud
gondoskodni,

e) hajléktalansága miatt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, és hajléktalanságára
tekintettel a családsegítő szo|gálatnál nyilvántartásba Van Véve,f) aki aktív korÚak ellátásában részesül kivéve, ha a foglaikoztatást helyettesítő
támogatás folyosítása szünetel,

g) a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer tagjai közÜl különösen egészségügyi
szolgáltatást nyÚjtók (háziorvos, a szakorvos, a védonői szolgálat;, valy- a
gyámhatÓság, illetve a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján 

^) 
unya, Vagy a

várandós anya olyan szociális válsághelyzetbe kerul, amely veszélyezteti-a gyer-mek
egészséges Íejlődését, vagy megszÜletését.

(2) Az étkeztetés igénybevételéről a döntést
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a személyazonosításra alkalmas

igazolvány,
b) az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglalt esetekben a háziorvos, a kezelőorvos Vagy

a szakorvos, - kórházi kezelés esetén - akórházi osztályos orvos igazolása,c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a togyaiexossági támogatásról szóló
határozat,

d) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a népesség-nyilvántartás adata, valamint
a családseg ítő szolgálat igazolása,

e) az (1) bekezdés f.), g.), h.) pontjaiban foglalt esetekben a támogatást, ellátást
m eg á l lap ító határ ozat,

D az (1) bekezdés i') pontjában foglalt esetben a veszélyeztetettséget észlelő ésjelzőrendszer bármely tagjának javaslata alapozza meg.
(3) Az- étkeztetés személyi térítési drla az Sztv. 4.s ál pontja figyelembevételéve|
meghatározott jövedelem figyelembevételével meghatároiottjövedelám icÍ yr-anax a 30-ad
része.
(4) Ae étel házhozszállítását kérheti az, akinek az oryos igazolása alapján indokolt, vagy a75.
életévét betöltötte.

28. s (1) Aházi segítségnyújtás személyi térítési díja:
a) Szociális segítés 135 FVóra
b) Személyi gondozás 135 Ft/óra

(2) Aházi segítségnyújtás személyi térítési díja azon személy esetén' akinek az Sztv.4.S a)pontja figyelembevételével meghatározott jövedelem fÍgyelembevételével meghatározott
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkoiilegkisebb összegének 15o o/o-át:

a) Szociális segítés 95 FUóra
b) Személyigondozás 95 Ft/óra

(3)A személyes térítési díj egyÜttes mértéke, ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is
biztosítanak.



a) A házi segÍtségnyÚjtás (szociális segítés Vagy személyi gondozás) és étkeztetés
egyÜttes igénybevétele esetén a személyi térítési díj mértéke azSzű.4'S a) pontja
figyelembevételével meghatározott jövedelem figyelembevételével megrlaiarozótt
jovedelem 17o/o-ának a 30-ad része'

b) Akinek nincs rendszeres havijövedelme és a házi segítségnyújtás (szociális segítés
Vagy Személyi gondozás) keretében étkezést is biztosítaÁak számára, mentesÜl a
személyi térítési díj megfizetése alól.

(4) M intézményvezető.az Új intézményi térítési díj alapján fizetendő Új személyi térítési díjat
minden év április 1' napjától kezdődően alkalmazza.
(sl n' a személy, akijogosulatlanul veszi igénybe azétkeztetést (pl.: korháziellátás ideje alatt)
kötelezhető az intézményi térítési d íj megfizetésére.

...Jii"tot"i*t"l""n
26. s E rendelet 2021' o-któber 28' napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.

27. s E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátási formák
szabályozásáról szóló 412015'(ll.27.) önkormányzali rendelete, va|amint a Képviselő-testÜlet
egyes szociális hatáskörein ek átruházásáról szólo 5l2O15.(ll.27 ') önkormányzati rendelete.

-. I lr , '.t-, l-(,
,J/utdr L rV
Rákóczi Edit \

jegyző

Záradék: A rendeletet a
2021 ' október 28-án, hirdetőtáblán

27. napján fogadta el. A rendelet
kerÜlt kihirdetésre'



ELŐZETES HATÁsVlzsGÁLAT

Fö ldeá k község Ö n korm án yzata Képvise lő_testü teté nek
A szociális ellátási formák szabályozásáről

1 0 I2o21.(X.28.) ön kormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi GXXX. törvény 17.$_a alapján)

A jogszabá!y megalkotásának szükségessége:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szoló 1993. évi lll. törvény 32. s (3) bekezdése
alapján a te|epÜlési önkormányzat képviselő{estülete rendeletben szabály o==á 

^hatáskörébetartozó pénzbeli el]átások megálIapításának, kifizetésének, módoóításának, valamint
ellenőrzésének szabályait.
A Csongrád-Csanád- Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi FelÜgyeletiosztály 2021. szeptember 21. napján kelt CS/BoT/o453o-7l2O21. számÚ tórvényéóségi
felhívással élt, ezért szÜkséges a Rendelet felülvizsgálata a jogsértések elkerülése érdekében.A Rendelet megalkotásával egyértelmű szabályozási környezet teremthető a jogalka lmazők
számára'

Társadalmi, gazdasági, köItségvetési hatás:

A Rende|et megalkotásának nincs a korábbi rendelethez képest eltérő költségvetési hatása.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns

Adminisztratív terheket befolyásotó hatás:

Nem releváns

|-looszaoáIy alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A személyi, szeryezeti, tárgyi és pénzÜgyi feltételek rendelkezésre állnak, változtatást nem
igényelnek'

Földeák, 2021. október 21'



lNDoKoLÁs
Föl deá k község Ö n korm án yzata Képvi se Iő-testü leté nek

A szociális ellátási formák szabályozásáról
10 12021.(x.28.) önkormányzati rendeletéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény í8.$_a alapján)

A Miniszterelnökség a kormányhivatalok 2021. évi ellenőrzési munkatervében feladatul tűzte
a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi és szociális rendeleteinek törvényességi
célvizsgálatát, amelyre tekintettel a törvényességi felügyeleti jogkörében eljáró Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) megvizsgá|ta Földeák
Községi Önkormányzat Képviselő-testÜletének a szociális ellátási formák siabályozásáről
szőló 4 l 20 1 5. (ll'27 .) ön kormányzati rendeletét (tová bb iakban : Ren de l et).

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal HatÓsági Főosztály Törvényességi FelÜgyeleti
osztály 2021. szeptember 21. napján kelt Cs/Bo1/o453o-7l2o21. számú tórvényéiségi
felhívással élt.

Fentiekre tekintettel a Rendelet felÜlvizsgálatra keru|t' A célellenőrzés során szakmai
segítségnyÚjtás keretében a rendeletben feltárt jogsértések, hibák, jogi anomáliák kijavítása
indokolttá teszik a meglévő Rendelet módosítása helyett egy új, áttekinthető, egységes
Önkormányzati rendelet megalkotását.

Földeák, 2021. október 21.
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