Ete Község Képviselőtestülete
6/2011. (IX.14.) sz. rendelete
a szociális ellátásokról és eljárásról
(Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati
rendelettel és a 13/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelettel.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 76. §
(2), bekezdésben és az 1993. évi III. tv., 10.§ (1) bek, 35. § (2) bekezdés, 37.§ (1) bekezdés d) pontja, 38.§
(9) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés, 45. § (1) és (2) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 50. § (3) bekezdés, 62. §
(2) bekezdés, 92.§ (2) bekezdés, 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
Eljárási szabályok
1. §.
A rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozó kérelmeket a Tárkány-Ete Körjegyzőség Etei
Kirendeltségéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
2. §.
A rendeletben felsorolt támogatások, ellátási formák pénzügyi fedezetét az éves költségvetési
rendeletben állapítja meg a Képviselőtestület.
Szociális ellátási formák
3. §.
(1) Ete Község Önkormányzata a szociális gondoskodás keretében az alábbi ellátásokat nyújtja:
-

személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
II. fejezet
A támogatások megállapítása
4. §.

A havi rendszerességű támogatásokat a Tárkány-Ete Körjegyzőség Etei Kirendeltsége elsősorban
átutalással rendezi, az átmeneti segélyeket a részére átadott határozat alapján házipénztárából fizeti ki.
III. fejezet
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások rendje
Átmeneti segély
5. §.
(1) Az átmeneti segély jövedelemhatárra való tekintet nélkül adható.
(2) Egyszeri pénzbeli átmeneti segély annak a személynek adható, akinek szociális rászorultsága
megállapítható és az egyszeri pénzbeli támogatás segítséget jelent a rendkívüli nehéz helyzete
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enyhítésére. Az egyszeri pénzbeli átmeneti segély összegének felső határát az önkormányzat
10.000.-Ft-ban határozza meg, legkisebb összege 5.ooo,-Ft.
(3) A több hónapon keresztül, hosszabb időszakra nyújtott, de legfeljebb egy évre szóló rendszeres
pénzbeli vagy természetbeni támogatás összege maximum 60.000.-Ft lehet.
Szociális célú tűzifa támogatás
5/A. §.
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás
formájában kérelemre támogatás nyújtható.
(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egy személyes háztartás esetén 200%-át, és
b) a lakása fával is fűthető.
(3) A szociális célú tűzifa támogatásra igényt háztartásonként évente egy alkalommal lehet támasztani.
(4) A megállapított támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 10q (mázsa).
Sztv. 43/B. § szerinti ápolási díj
6. §.
Az Sztv. 43/B. § szerinti ápolási díjra jogosult a kérelmező:
a) ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át,
b) az ápolást végző hozzátartozó 18 év feletti tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és
c) emiatt kénytelen munkaviszonyát felmondani.”
Méltányossági közgyógyellátás
7. §.
(1) A közgyógyellátásra az a kérelmező jogosult:
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 160%-át, egyedül élő esetében 200 %-át, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költsége eléri vagy meghaladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
(2) A közgyógyellátásra az a fogyatékossága miatt gyógyászati segédeszközre szoruló kérelmező
jogosult:
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 185%-át, egyedül élő esetében 225 %-át, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költsége eléri vagy meghaladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18 %-át.
Temetési segély
8. §.
(1) Temetési segély abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
egyedülélő esetén a 350%-át.
(2) A temetési segély összege legalább a temetési számla összegének 10%-a.
Időskorúak karácsonyi segélye
9. §.
(1) A Képviselőtestület Ete község 55 éven felüli nő és 60 éven felüli férfi lakossága részére karácsony
előtt egyszeri segélyt nyújthat.
(2) A segély összege 1.000 Ft-tól – 4.000 Ft-ig terjedhet.
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(3) A segély elsősorban természetbeni hozzájárulásként adható ki.
(4) Az időskorúak karácsonyi segélye jövedelemhatárra való tekintet nélkül adható.
Szociális kölcsön
10. §.
(1) A szociális rászorultság függvényében a polgármester kamatmentes kölcsönt nyújthat annak a
személynek, aki balesete, betegsége miatt jövedelem-kiesést szenved, átmenetileg ellátatlan
helyzetbe kerül és helyzetét ez a támogatás megoldja, és vállalja a kölcsön visszafizetését.
(2) A kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át.
(3) A kölcsön visszafizetésére a polgármester a kérelmezővel hatósági szerződést köt, melyben
rögzíteni kell a visszafizetés feltételeit, garanciáit, a törlesztés határidejét, a visszafizetés
elmulasztásának szankcióit.
(4) A képviselőtestület különös méltányosságból (temetési segély kiegészítéseként, természeti
katasztrófakor, a közműhálózatról való lekapcsolásának veszélye esetén) az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-áig terjedő összegű kölcsönt is megállapíthat.
(5) A szociális kölcsön jövedelemhatárra való tekintet nélkül adható.
Rendszeres szociális segély
11. §.
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú nem foglalkoztatott személy (továbbiakban:
segélyezett) – kivéve az egészségkárosodott személyt - köteles a Kisbéri Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Alapellátási Központtal együttműködni.
(2) A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által szervezett beilleszkedést
segítő program:
a.) egyéni képességeket fejlesztő program
b.) életmódot formáló foglalkozás
c.) munkavégzésre történő felkészítő program
(3) A segélyezett az együttműködési kötelezettségét megszegi, amennyiben az együttműködési
megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.
(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában foglalt személyek körén kívül:
a) fogyatékos gyermeket nevelő szülő, amennyiben nem részesül ápolási díjban, rendszeres szociális
segélyre jogosult.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogosultság megállapításához háziorvosi vagy szakorvosi vélemény
szükséges, mely alátámasztja az indokoltságot.
Bérpótló juttatás (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
12. §.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója,
illetve az ellátás jogosultja köteles gondoskodni:
a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) legalább heti egy
alkalommal történő takarításáról,
b) az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali
beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről,
c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és
d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
Normatív lakásfenntartási támogatás
13. §.
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A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve
az ellátás jogosultja köteles gondoskodni:
a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) legalább heti egy
alkalommal történő takarításáról,
b) az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali
beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről,
c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és
d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

IV. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
14. §.
(1) Az étkeztetést a rászorult szóbeli vagy írásbeli kérelme alapján biztosítja az önkormányzat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 62. § (1)
bekezdése szerinti szociálisan rászorultaknak.
(2) Étkeztetésre rászorulónak kell tekinteni azt a személyt

(3)
(4)
(5)

(6)

a) Életkora miatt, aki 65. életévét betöltötte.
b) Egészségi állapota miatt, aki mozgáskorlátozottsága, illetve krónikus, vagy akut megbetegedése
miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen, átmenetileg vagy véglegesen – gondoskodni nem
tud.
c) Fogyatékossága, szenvedélybetegsége vagy pszichiátriai betegsége miatt, aki állapotából adódóan az
önálló életvitelre nem képes és önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen, átmenetileg vagy
véglegesen – gondoskodni nem tud.
d) Hajléktalansága miatt a Sztv. 4. § (3) bekezdése szerinti személyt.
Az ellátás igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
A szociális étkeztetést igénybe vevő térítési díjat fizet. A fizetendő térítési díjak mértékét a képviselőtestület évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja, és térítési díjrendeletében állapítja meg.
Az intézményi jogviszonya megszűntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A
jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján a polgármester az intézményi
jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek
hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
A polgármester az ellátást megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, más ellátásra lesz jogosult,
b) ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn
c) ha az ellátást igénybe vevő személyi térítési díjfizetési kötelezettségének 2 hónapig nem tesz eleget.
Házi segítségnyújtás
15. §
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a társulási formában működő Kisbéri Kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Alapellátási Központ révén biztosítja.
(2) A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben
foglaltak az irányadók.
Családsegítés
16. §.
(1) Az önkormányzat a családsegítést a társulási formában működő Kisbéri Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Alapellátási Központ révén biztosítja.
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(2) A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben
foglaltak az irányadók.
17. §.
A polgármester hatáskörébe tartozik: a pénzbeli és természetbeni átmeneti segélynek, a szociális célú
tűzifa támogatásnak, az Sztv. 43/B. § szerinti ápolási díjnak, a temetési segélynek, az időskorúak
karácsonyi segélyének, a szociális kölcsönnek a megállapítása.

Vegyes záró rendelkezések
18. §.
(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról és eljárásról szóló
9/1993.(VIII.18.) számú önkormányzati rendelet és az azt módosító 3/1994. (III.30.), 7/1995. (XI.1.),
4/2000. (VII.4.), 8/2004. (VI.30.), 4/2005. (V.9.), 7/2005.(X.28.), 5/2006.(V.2.), 10/2008.(XI.28.), a
4/2009.(III.9.), 12/2009.(XII.16.), 1/2011.(II.2.) számú önkormányzati rendelet.
Ete, 2012. december 21.

Rohonczi László
polgármester

dr. Szallerbeck Zsolt
körjegyző
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