SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II.24.) számú rendelete
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában,
32.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésben, 45.§ (3) bekezdésben, 48.§ (4) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság érdekében az 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően meghatározza Szeghalom Város Önkormányzata által
biztosított települési támogatás, egyes szociális ellátások (a továbbiakban együtt: szociális
ellátások) formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint a
kérelmek benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat.
2.§
A rendelet hatálya az életvitelszerűen Szeghalmon élő, ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyekre terjed ki.
3.§
A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre
ruházza át.
4. §
A Sztv-ban meghatározott értelmező rendelkezéseket a jelen rendelet alkalmazása során is
alkalmazni kell.
5.§
A szociális kiadások pénzügyi fedezetét és kereteit az éves költségvetésről szóló önkormányzati
rendeletben kell meghatározni.

II. Fejezet
Eljárási rendelkezések

6.§
A kérelem
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet egy példányban a Polgármesteri
Hivatalban kell írásban benyújtani.
(2) A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátás esetén a kérelmet az intézmény vezetőjének
kell benyújtani.
(3) A kérelemhez csatolni kell az Sztv-ben előírtakon túl az igénylő és a vele közös háztartásban élő
családtagok jövedelméről szóló igazolásokat.
(4) A kérelem-nyomtatvány jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.
7.§
A környezettanulmány
(1) A Polgármesteri Hivatal vagy a szociális ellátást biztosító intézmény a kérelmezőnél
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgy
évben már készült környezettanulmány.
(2) A környezettanulmány-nyomtatvány a jelen rendelet 2. számú melléklete.
(3) Hivatalból indult eljárás esetén a környezettanulmány felvétele kötelező.
8.§
Egyéb eljárási szabályok
A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 5 nap. A hiánypótlási idő az ügyintézési időbe nem
számít bele.
III. Fejezet
Települési támogatás

9.§
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást kell
nyújtani.

10.§
Települési támogatás rendkívüli élethelyzetben

(1) A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás eseti jelleggel nyújtható.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:
a) a családban bekövetkezett haláleset, temetés,
b) elemi kár,

c) bármely, előre nem látható és nem kivédhető rendkívüli esemény,
amely bekövetkezése a kérelmező létfenntartását súlyos veszélynek teszi ki.
(3) A települési támogatás csak akkor állapítható meg, ha az elemi kár Szeghalmon történik vagy
következik be.
(3) A rendkívüli élethelyzetre megállapított települési támogatás legkisebb összege 10.000 Ft.
11.§
(1) A rendkívüli élethelyzet bekövetkeztétől számított 30 napon belül a kérelmet be kell adni, amely
határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat, így pl. halotti anyakönyvi
kivonat, temetési vagy egyéb számlák, kárszakértői igazolás stb.
(2) Temetési települési támogatás annak a személynek nyújtható, aki az eltemettetésre köteles volt,
de a költségek viselése létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Ha az eltemettető családjában az egy
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % át nem éri el,
akkor a temetési települési támogatásra való rászorultságot vélelmezni kell.
(4)Nem állapítható meg a támogatás, ha más jogszabály alapján jár temetési hozzájárulás, illetve az
elhunyt a temetés fedezetét biztosító gyámhatósági betétkönyvvel rendelkezett.

12.§
Települési támogatás időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére
(1) Ezen a címen elsősorban azokat a személyeket kell települési támogatásban részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak.
(2) A támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező családjában az egy főre eső
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetében az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át meghaladja.

13.§
(1) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek települési támogatása
eseti formában nyújtható.
(2) Ezen a címen különösen az alábbi esetekben indokolt a települési támogatás:
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át meghaladó gyógyszerköltség
b) rezsiköltséghez való hozzájárulás
c) téli tüzelő beszerzése
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása
e) gyermek fogadásának előkészítése
f) gyermek iskoláztatása
g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, családba történő visszahelyezés
előkészítése
h) gyermek hátrányos helyzetének kezelése

14.§

A támogatás természetben is nyújtható, különösen a gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának
támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás
kifizetésének átvállalása, tűzifa, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásának elősegítése,
élelmiszercsomag, építési anyag biztosítása.

15.§
Egyéb támogatások
A képviselő-testület évente egy alkalommal, a tárgyév november 1. napjáig 65. életévüket betöltő
Szeghalmon lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szeghalmon élő személyeket támogatásban
részesíti a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.

16. §
(1) Tanuló buszbérlet díjának 100%-os támogatása nyújtható annak a Szeghalom-Újtelep,
Állomási-Újtelep és Szeghalom külterületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, a
helyi általános iskolába járó tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
(2) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson túl az iskolalátogatási
igazolást.
(3) A bérlet-támogatás július-augusztus hónapban nem jár.
17.§
A hulladékszállítás során nyújtott kedvezményről külön önkormányzati rendelet szól.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
18.§
(1) Szeghalom Város Önkormányzata a következő személyes gondoskodást
alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) családsegítés
b) idősek nappali ellátása
c) étkeztetés
d) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(2) Szakosított ellátás keretében biztosítja az idősek bentlakásos otthonában való ellátást.

nyújtó

(3) Szeghalom Város Önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátásokat:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása
c) gyermekek átmeneti gondozása
(4) Az ellátást Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén
(továbbiakban: intézmény) keresztül nyújtja a (3) bekezdés b) pontjának kivételével.

19.§
Szociális étkeztetés
(1) Étkeztetés igénybevételére azok a szociálisan rászorultak jogosultak, akik önmaguk, illetve
eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.
(2) Az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról, ha a kérelmező körülményei ezt
indokolják.

20.§
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az önkormányzat azoknak az egyedül álló személyeknek, akiknek az egy főre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, családban
élők esetében a kétszeresét, a kihelyezett készüléket térítésmentesen biztosítja.
21.§
Szociálpolitikai kerekasztal
(1) Az önkormányzat által létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a polgármester, a jegyző, a
szociális bizottság elnöke, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat helyi vezetője.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal ülésén meghívottként részt vehet az ÁNTSZ helyi képviselője, a
háziorvosok, a védőnői szolgálat, az iskola és az óvoda vezetője.
Egyéb rendelkezések
22.§
Az Sztv. 42.§ (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nem teljesítésének minősül, ha az ápolást
végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási,
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülmények
biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

23.§
(1)A köztemetés során az eltemettetésre köteles személy, személyek csak rendkívül indokolt
esetben mentesíthetők a megtérítési kötelezettség alól, így pl. kiskorú gyermek tartása kerül
veszélybe. A megtérítés részletfizetéssel is történhet, ami legfeljebb 3 évre terjedhet.
(2) A Szt-ben előírt feltételek betartása mellett a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
ellátás megtérítése esetén részletfizetés legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezhető.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
29.§
(1) Jelen rendelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. március 1. napjával lép
hatályba.
(2) A rendeletet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A rendelet 16. §-a 2015. május 1. napján lép hatályba.
(4) 2015. március 1-én hatályát veszti Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI.26.) rendelete az (5)
bekezdésben foglalt kivétellel.
(5) A 15/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet 17/A §-a 2015. április 30-án veszti hatályát.

Macsári József
Polgármester

dr.Pénzely Erika
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2015. február 24.

dr. Pénzely Erika
jegyző

