OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
a 3/2009.(II.13) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008.(IV.9) számú
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi feladatairól
( egységes szerkezet)

Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ( továbbiakban: képviselı-testület ) - a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV.törvény 16.§. (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993.évi III.törvény ( továbbiakban: Sztv. ) 32.§. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazással élve az alábbi rendelet alkotja:

I.FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy meghatározza Ozora Község Önkormányzata Képviselı-testülete által
a helyi sajátosságoknak megfelelı szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint
természetbeni szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és
garanciáit.

A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a.) Ozora községben állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra,
b.) Bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre,
c.) Letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre
d.) Magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e.) valamint az Sztv. 3.§./2/ és /3/ bekezdésében meghatározott személyekre.
(2) Az Sztv.6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor
nyilatkozatában Ozora község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.
(3) Az Sztv. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben
foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar
Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is.

Eljárási rendelkezések
3.§.
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása
iránti kérelmeket a Polgármesteri hivatalban lehet szóban, vagy írásban elıterjeszteni. A
benyújtott kérelmek döntésre való elıkészítéséért a Jegyzı a felelıs.
(2) Az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás, házi
segítségnyújtás valamint a családsegítés biztosítása a Tamási-Simontornya Többcélú
Kistérségi Társulás keretében fenntartott Hegyhát Integrált Szociális Intézmény útján
történik. E szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet az Intézmény Igazgatójához lehet
szóban vagy írásban elıterjeszteni.
(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történı eljárást.
(4) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló
szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmezı lakcíme van. A kérelmezı
lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerően lakik. A lakcím
megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

4.§.
(1) A kérelmezı a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejőleg kell becsatolnia.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
- az ellátást igénylı személynek az Sztv. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplı adatait,
- az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
A jövedelemtıl függı szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelı
igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemrıl tett nyilatkozat melléklete.
(2) A jogosultság megállapításakor
a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı
hónap jövedelmét,
b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 12 hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
Jövedelem igazolható:
a.) havonta rendszeresen mérhetı jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı
hónap nettó átlagkeresetérıl szóló munkáltatói igazolással,
b.) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelızı hónapban folyósított
ellátás igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által
kiállított igazolással,

c.) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem
benyújtását megelızı hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénnyel, ennek
hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,
d.) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolással, a kérelem benyújtását
megelızı gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.
(3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a.) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet,
b.) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszőnt.
(4) Ha az Sztv. 10.§./6/ bekezdése szerint a jövedelem vélelmezhetı, az egy fıre jutó
vélelmezett jövedelem a család által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgy egy
fıre jutó együttes havi fenntartási költségének a háromszorosa.
(5) Az /4/ bekezdés szerinti fenntartási költségnek minısülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a
közös költség, a telefondíj, a kötelezı és önkéntes biztosítás díjai, az adó és adójellegő
befizetések, valamint a hiteltörlesztés.
(6) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes
speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül
felsorolásra.
(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartásában fellelhetık, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhetı.
(8) Amennyiben a kérelmezı az e rendeletben, illetve más hatályos jogszabályokban elıírt
igazolások, nyilatkozatok megadását megtagadja, vagy azokat felhívásra a megadott
határidıig nem csatolja, illetıleg a környezettanulmány elkészítéséhez nem járul hozzá,
vagy azt nem segíti a Ket. 31. § (1), (2) bekezdése szerinti eljárásnak van helye.
5.§.
(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem
rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon
belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A házipénztárból történı
– döntést követı azonnali - kifizetés létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe
került személy esetében történhet.
(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó idıszakban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege változik, akkor idıarányosan annak az idıszaknak az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a
kérelmezı igazolja.

6.§.

(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben elıadott
életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi,
az igénylınél környezettanulmányt kell készíteni.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit a
Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem
feltételezhetı.
7.§.
(1) A lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben, vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható,
ha a családban a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.
törvény 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él. Ebben az esetben a a rendszeres
szociális segélyt természetbeni ellátásként, gyermekintézmények térítési díjának
kifizetésére kell megállapítani és folyósítani.
(4) A természetben nyújtott ellátás összege védelembe vett gyermekenként a rendszeres
szociális segély megállapított összegének 15 %-a, de összesen az 50 %-ot nem haladhatja
meg.
(5) A rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelemben kérelmezı köteles
nyilatkozni arról, hogy családjában van-e a (2) bekezdés szerinti védelembe vett gyermek.

8. §.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmezı életvitele alapján
vélelmezhetı, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is
rendelkezik, a kérelmezı kötelezhetı arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a
63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
9. §.
A határozatlan idıre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha a jogszabály
másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követıen naptári évenként egy
alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét – azaz a továbbfolyósíthatóságot – az
ügyiratban rögzíteni kell.
10. §.
(1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintı jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenırzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A képviselı-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés
lehetıségét kizárja.
II. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások
11.§.

(1) A Képviselı-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési az Sztv.ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint
a) lakásfenntartási támogatást,
b) méltányossági ápolási díjat,(18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végzı
személy kérelmére)
c) átmeneti segélyt,
d) temetési segélyt
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások).
(2) A Képviselı-testület a (1) bekezdés a.)-b.) pontjában meghatározott ellátás megállapítását
a Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottságra, a c.)-d.) pontban meghatározott
ellátás megállapítását a polgármesterre ruházza.
Aktív korúak ellátása1
12.§.2
(1) A jegyzı az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. rendelkezéseinek
megfelelıen állapítja meg.
(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult Szt. 37/B. § (1 bekezdés b)-c) pontja szerinti
személy (továbbiakban: együttmőködésre köteles személy) a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként köteles a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családsegítı
Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) együttmőködni (Együttmőködésre
kijelölt szerv). Az együttmőködési kötelezettség kiterjed a Családsegítı Szolgálatnál
történı nyilvántartásba vételre; a beilleszkedést segítı programról való írásbeli
megállapodás megkötésére és a programban foglaltak teljesítésére.
(3) Az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a
települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja az Szt. 35. § (1)
bekezdésében foglaltak teljesítését. A megállapodás megkötésére a polgármester
jogosult.”
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Bevezette a 3/2009.(II.13) önk.rend., hatályos 2009.febr.15
módosította a 3/2009.(II.13) önk.rend., hatályos 2009.febr.15

Az együttmőködési eljárás szabályai3
13. §
(1) Az együttmőködésre köteles személy köteles:
- a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerıre
emelkedésétıl számított 15 napon belül megjelenni a Családsegítı Szolgálatnál
nyilvántartásba vétel céljából,
- együttmőködni a Családsegítı Szolgálattal a beilleszkedést segítı program
elkészítésében,
- a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a megállapodást megkötni,
- köteles a folyamatos kapcsolattartásra a Családsegítı Szolgálattal, és a
megállapodásban foglalt idıközönként a Családsegítı Szolgálatnál megjelenni
(legalább 3 havonta).
(2) A Családsegítı Szolgálat rendszeres szociális segély folyósításának idıtartama alatt az
együttmőködés keretében:
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás
okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat
alapján - a szervnél történı megjelenésekor - nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/D. § (2)
bekezdése szerinti beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a programok
típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban
megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítı programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy bevonásával - módosítja a programot,
f) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
g) a (2) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a
beilleszkedést segítı program végrehajtásáról,
h) az elıírt határidık (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén
írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására
jogosult személyt a mulasztás okának igazolására,
i) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására
jogosult személy az elıírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget
tesz-e,
j) elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket.
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(4) Amennyiben az együttmőködés keretében személyes találkozás szükséges az
együttmőködésre köteles személlyel, annak pontos idıpontjáról a Családsegítı Szolgálat
írásban köteles értesíteni az együttmőködésre köteles személyt úgy, hogy az értesítést 3
munkanappal az idıpont elıtt megkapja. Mellızhetı a fenti értesítés, ha a következı
személyes megjelenés pontos idıpontjáról személyesen megállapodnak és ez idıpontról
való tudomást szerzését az együttmőködésre köteles személy aláírásával elismeri.
(5) A (2) bekezdés h) pontja szerinti írásos felszólítást a Családsegítı Szolgálat az
elmulasztott határnapot követı 5 munkanapon belül postázza. A mulasztás igazolására a
felszólítás kézhezvételét követı 5 munkanapig van módja az együttmőködésre köteles
személynek. Igazolásként kizárólag orvosi igazolás illetve hivatalos szervek (pl. bíróság,
rendırség) elıtt való megjelenési kötelezettség teljesítésérıl szóló igazolás fogadható el.

14.§
(1)A nem foglalkoztatott személy12.§. (3) bekezdés szerinti együttmőködés keretében köteles
a.) a Családsegítı Szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát,
b.) beilleszkedését segítı programról írásban megállapodni,
c.) a beilleszkedést segítı programban foglaltakat teljesíteni, továbbá
d.) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában közremőködni.
(2)4 Az együttmőködésre köteles személy beilleszkedését segítı programja a következıkre
terjedhet ki:
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében a motiváció és
készség fejlesztés, képzettség erısítése, pszicho-szociális megerısítés, egyéni
tanácsadás – esetkezelésen belül személyes megerısítés, álláskeresési készségek
erısítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és
konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális
problémák kezelése/esetkezelés,
b) szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erısítése érdekében:
egészségügyi – szociális –mentális állapotot javító, reszocializáció elısegítése,
szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítı csoportok,
pszichológiai megerısítés/ tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás
megırzése,
c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési
ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése,
információnyújtás az ellátásokról és a munkaerıpiaci kapcsolódásokról.

(3) A Családsegítı Szolgálat köteles:
a.) jelezni a jegyzınek, ha a nem foglalkoztatott személy együttmőködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
b.) e rendelet 13. § (2) bekezdés g.) pontja szerinti éves értékelés megküldésével
tájékoztatni a jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról.
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Együttmőködési kötelezettség megszegése5
15. §
(1) Együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az érintett személy:
a) a 13. § (1)- (3) bekezdésében meghatározott tevékenység ellátását nem vállalja, vagy
nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg,
b) a munkaügyi kirendeltség által felajánlott megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el,
illetve a felajánlásra nem jelenik meg,
c) az együttmőködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az
akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás
kézhezvételétıl, illetve a munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 napon belül nem
mutatja be,
d) a segélyezett az együttmőködésre kijelölt Családsegítı Szolgálattal az elsı
jelentkezésként megjelölt idıpontig nem veszi fel a kapcsolatot,
e) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti
felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmezı az együttmőködési
kötelezettségnek nem tesz eleget,
f) a segélyben részesülı a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói-könyvet a
tárgyhónapot követı hónap elsı munkanapján nem mutatja be a Polgármesteri
Hivatalban.
(2) Együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha az érintett személy:
a) az önkormányzat vagy a munkaügyi kirendeltség által felajánlott megfelelı
munkalehetıséget nem fogadja el, illetve ha elfogadja, de a nyilatkozatban
meghatározott idıpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg, vagy a
munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti,
b) a munkaviszonya a személyében rejlı ok miatt önhibájából szőnik meg a dolgozó
részérıl történı felmondással,
c.) a képzést önhibájából nem fejezi be.

(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama
alatt együttmőködési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, vagy együttmőködési
kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét hat hónapig 75 %-os mértékben kell
folyósítani.
(4) Az együttmőködési kötelezettség súlyos, vagy két éven belül történı ismételt megszegése
esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.

Idıskorúak járadéka
16. §.
(1) Az idıskorúak járadékának megállapítására Ozora Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az Sztv. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.
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(2) Az idıskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni
kell a nyomtatványban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló
iratot.(pl: nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás).
(3) Az idıskorúak járadékának havi összege az Sztv-ben kötelezıen elıírt összeg.
(Szt. 32/C §)

Lakásfenntartási támogatás
17. §

(1) Normatív lakásfenntartás támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás
havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti (normatív) lakásfenntartási támogatás esetén
Képviselı-testülete a lakásfenntartás elismert havi költségére, az elismert lakásnagyságra
valamint a lakásfenntartási támogatás havi összegére az Sztv. szabályait változtatás nélkül
alkalmazza.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatást természetben kell megállapítani az egyes pénzbeli
és természetbeni ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló, 63/2006.
(III. 25.) Kormányrendelet 21-23 §-ban foglalt szabályok szerint.
Ápolási díj
18. §.
(1) Ápolási díj állapítható meg az Sztv. 40-44.§.-ai alapján.
(2) Ápolási díjat lehet megállapítani – kérelemre – annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen személy gondozását végzi.
(3) A (2) bekezdés szerint megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-ával azonos összeg.
(4) Ápolási díj az egyéb feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha kérelmezı
családjában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj másfélszeresét.
(5) A (2) bekezdésben foglalt ápolási díj megállapítása során az Sztv. 41.§.-43.§.-okban
foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni.
(6) Nem állapítható meg a 18.§.(2) bekezdése szerinti ápolási díj, ha az ápoló öröklési, tartási,
életjáradéki szerzıdés alapján vállalta az ápolt gondozását, ápolását.

Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenırzése
19.§
(1) Az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres
étkeztetésérıl, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában nem mőködik közre.
(2) A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény vezetı házi gondozónıje az ápolást végzı
személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenırzi. Az ellenırzés során
együttmőködik a háziorvossal is, hogy meggyızıdhessen az ápolt személy egészségi
állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenırzés során úgy
látja, hogy az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzınek jelzi.
Átmeneti segély
20.§.
(1) A Polgármester –átruházott hatáskörében eljárva – a létfenntartást veszélyeztetı,
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan, vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küzdı személyek részére átmeneti segélyt állapíthat meg.
(2) Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben részesíthetı kérelemre az a személy, akinek a családjában az egy fıre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.
Egyedül álló személy, illetve gyermekét egyedül nevelı szülı esetén az egy fıre esı
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a.

21.§.
(1) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
(2) A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítı támogatásként,
rendszeres nevelési támogatásként állapítható meg. Havi összege 3000 Ft-nál kevesebb
nem lehet.
(3)/ Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, az egészségbiztosítás által nem vagy
csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhetı. A segély
összege esetenként 3.000 Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi nyugdíj
másfélszeresénél több nem lehet.
(4) Rászorultságtól függetlenül – átmeneti segély formájában- évi egyszeri 2 000 Ft értékő
élelmiszerutalvány illeti meg a településen élı, nappali szociális ellátást igénybevevı
személyt, melyet hivatalból kell megállapítani.

22§.
(1) A Polgármesteri Hivatal a segélykérelem elbírálásához tájékozódik a kérelmezı szociális
helyzetérıl, ennek keretében beszerzi a kérelmezı és családja jövedelmérıl szóló
igazolásokat, valamint szükség esetén környezettanulmányt készít.
(2) Sürgıs szükség esetén – ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –
a segély bizonyítási eljárás nélkül, kérelmezı nyilatkozata alapján is kiutalható. Ilyen
esetben a határozathozatalt követı 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje
helyszíni ellenırzéssel gyızıdhet meg a nyilatkozat valódiságáról.
(3) Átmeneti segélyt – akár alkalmanként, akár havi rendszerességgel – egy családból csak
egy személy részére lehet folyósítani.

Temetési segély
23.§.
(1) Egyszeri temetési segély illeti meg – jövedelmi viszonyoktól függetlenül- azt az Ozora
községben lakóhellyel rendelkezı személyt, aki a meghalt személy eltemettetésérıl
gondoskodott.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló
1994.évi XLV.törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
(2) A temetési segély összege: 10.000 Ft.
(4) A temetési segély a (2) bekezdésben megállapított összegnél magasabb összegben is
megállapítható, ha temetési költségek viselése kérelmezı és családja létfenntartását
veszélyezteti. A segély összege azonban ebben az esetben sem lehet több a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségénél.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása esetén a temetési költségek viselése a család létfenntartását
abban az esetben veszélyeztetik, ha a családban az egy fıre esı jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 % –át, egyedül élı esetén a 150 %-t nem
haladja meg.

III. FEJEZET
Természetbeni szociális ellátások
Köztemetés
24.§.

(1) Köztemetést kell elrendelni az Sztv. 48.§-ában meghatározottak esetén.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, ha
a) a családban az egy fıre esı jövedelem a öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %át, egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át nem haladja
meg,
b) vagyonnal nem rendelkezik,
c) az elhaltnak nincs hagyatéka.
Méltányossági közgyógyellátás
25.§.
(1) Szociálisan rászoruló személyek részére méltányosságból közgyógyellátásra való
jogosultság állapítható meg.
(2) Közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg,
akinek az igazolt gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszegének
25 %-át eléri, illetve meghaladja, feltéve, hogy a családban az egy fıre esı jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, illetve egyedülálló
esetében a 200 %-át.
(3) A közgyógyellátás iránti iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9.számú
melléklet szerinti formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 35.§-ban elıírt igazolásokat,
nyilatkozatokat.

IV. FEJEZET
Szociális szolgáltatások
26.§.

(1) Ozora Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) nappali ellátás
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt alapszolgáltatások megszervezésével
segítséget nyújt a szociálisan rászorultak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból
vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Étkeztetés

27. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezésérıl gondoskodik az önkormányzat, akik azt önmaguknak, illetve
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani; különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni, akinek a családjában az egy fıre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %át, egyedülálló esetén annak 350 %-át.
(3) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatást a Képviselı-testület az önkormányzat által
mőködtetett üzemi konyha útján biztosítja.
Házi segítségnyújtás
28.§.

(1)

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közremőködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen – az Sztv. 68/A. § (4) bekezdése,
valamint a (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Vezetıje (
továbbiakban: Intézményvezetı) kezdeményezi az igénylı gondozási szükségletének
vizsgálatát.
(4) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértıi bizottság
végzi, mely kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl.
(5) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási
szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylıt az intézményvezetı
tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetıségérıl.
(6) Ha a szolgáltatást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezetı döntése alapján legfeljebb három hónapos idıtartamra
a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

(7) A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a Képviselı-testület a TamásiSimontornya Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hegyhát Integrált Szociális
Intézmény útján biztosítja.
Családsegítés
29.§.

(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a mőködési területén élı szociális és
mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek,
családnak az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megırzése céljából. A szolgáltatás biztosítása
térítésmentes.
(2) A családsegítés keretében az alábbi szolgáltatások biztosításáról gondoskodik az
önkormányzat:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
b) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
c) a családgondozás, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elısegítése,
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programok,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdık, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás,
f) a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás,
konfliktuskezelı mediációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz
élethelyzetben élı családokat segítı szolgáltatások.
(3) A családsegítés szociális alapszolgáltatást a Képviselı-testület a Tamási-Simontornya
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hegyhát Integrált Szociális Intézmény útján
biztosítja.
Nappali ellátás
30.§.
(1) Nappali ellátás során a Képviselı-testület a településen élı hajléktalan személyek és a
saját otthonukban élı, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk ,miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
számára biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.
(2) A nappali ellátás szociális alapszolgáltatást a Képviselı-testület a Tamási-Simontornya
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hegyhát Integrált Szociális Intézmény
keretében mőködı ozorai Idısek Klubja útján biztosítja.

Szociális szolgáltatások igénybevételére vonatkozó rendelkezések
31.§.
(1) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmet étkeztetés esetén a Polgármesterhez, házi
segítségnyújtás, családsegítés valamint nappali ellátás setében a Hegyhát Integrált
Szociális Intézmény vezetıjéhez kell benyújtani a 9/1999.(XI.24) SzCsM. Rendelet 1. sz.
melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) A szociális ellátás iránti kérelmekrıl a polgármester, illetve az Intézményvezetı dönt.
Döntésérıl írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét.
(3) Étkeztetés esetében ha az ellátást igénybevevı illetve törvényes képviselıje a
polgármester döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon
belül a Képviselı-testülethez fordulhat.
(4) Házi segítségnyújtás, nappali ellátás esetében, ha az ellátást igénybe vevı, illetve
törvényes képviselıje az Intézményvezetı döntését vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétıl számított nyolc napon belül Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsához fordulhat.
(5) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a polgármester illetve az Intézményvezetı az
ellátást igénylıvel, illetve törvényes képviselıjével az Sztv. 94/B.§.(2) bekezdése szerinti
megállapodást köt.

32.§.
Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásért, valamint a nappali ellátásért térítési díjat kell
fizetni, melyet a Képviselı-testülete évente a költségvetésrıl szóló rendeletében állapít meg.

V.fejezet
Záró rendelkezések
33.§.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem
bírált, folyamatban levı ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti:
A 4/2003. (IV.24) számú és az azt módosító 8/2004.(VIII.25)., 6/2005.(IX.29).,
6/2006.(V.3) ., 14/2006.(XII.29)., 13/2007.(IX.12) számú önkormányzati rendeletek.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintő
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ozora, 2008. április 8

Schranz Istvánné s.k.
Polgármester

Németh Györgyné s.k.
jegyzı

