Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2003.(09.04.) sz. rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a szociális biztonság részbeni
megteremtése, illetve megőrzése érdekében meghatározza a község egyes szociális
ellátási formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint az
igényérvényesítés garanciáit.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§1 2
,,1.§ (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel – kiterjed a
Magyarországon élő, Ludányhalászi Községi Önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező
− magyar állampolgárokra,
−
bevándoroltakra és letelepedettekre,
−
hontalanokra,
−
a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgárokra is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtvben meghatározottak szerint a szabad mozgás és három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik, valamint
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Módosította: 9/2004.(07.16.) sz. rendelet 1.§-a.
Módosította: 9/2010.(IV.30.) sz. rendelet 1.§-a.
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b) a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családjaikra történő alkalmazásairól szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak
szerint szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolj, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakhellyel rendelkezik.”
2.§
E rendelet szabályozza Ludányhalászi községben a szociálisan rászorultak által
igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
egyes formáit, az igénybevétel feltételeit, az egyes támogatások mértékét, a szociális
ellátások megszűnési módjait.
3.§
A szociális feladat- és hatáskörök gyakorlását e rendelet 1. számú melléklete rögzíti.
4.§
Ludányhalászi Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások formái:
a) pénzbeli támogatások,

b) természetbeni ellátások,
c) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
5.§
A pénzbeli támogatások formái:
a) átmeneti segély,
b) lakásfenntartási támogatás,
c) temetési segély,
d)

3

e) rendszeres szociális segély,
f)

4

6.§
A természetben nyújtható támogatások formái:
a) átmeneti segély,
b) lakásfenntartási támogatás,
c) köztemetés
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Hatályon kívül helyezte: 15/2007.(11.23.) sz. rendelet 1.§-a, hatálytalan 2007.11.23-tól
Hatályon kívül helyezte: 15/2007.(11.23.) sz. rendelet 1.§-a, hatálytalan 2007.11.23-tól
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d)

5

e) méltányosságból közgyógyellátási igazolvány
f) 6
g) 7rendszeres szociális segély.

7.§8
Szociális szolgáltatások:
a)
b)
c)
d)
e)

étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
közösségi ellátások.
8.§9
II. fejezet
Eljárási rendelkezések
9.§10

A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, hatósági ellenőrzésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályiról szóló törvényt az Szt-ben meghatározott eltérésekkel és e rendelet
szabályai szerint kell alkalmazni.
9/A.§11
A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt
a) az e rendelet szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi
feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról,
b) az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehető
ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és eljárási rendjéről.”
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Módosította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezte a 2/2008.(03.28.) rendelet
1.§-a, hatálytalan 2008.03.28-tól
6
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályon kívül helyezte a 2/2008.(03.28.)
rendelet 1.§-a, hatálytalan: 2008.03.28-tól
7
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 1.§ (2) bekezdése
8
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 2.§-a
9
Hatályon kívül helyezte: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2004.05.01-től.
10
Módosította: 11/2005.(10.28.) rendelet 8.§-a.
11
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 3.§-a
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10.§12
A szociális ellátások és személyes gondoskodások iránti kérelmeket a Ludányhalászi
Polgármesteri Hivatalba (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.) lehet benyújtani a
hatályos rendeletekben meghatározott nyomtatványokon, illetve az e rendelet
mellékletét képező nyomtatványokon.

11.§
A szociális ellátások iránti kérelem elbírálásához és az adatnyilvántartás vezetéséhez
az Szt. 18.§-ában meghatározott adatok közlése szükségesek. Az adatkezelésre az Szt.
19-24.§-ait kell alkalmazni.
12.§
(1)A szociális ellátások iránti kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és e
rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint a szociális ellátások
elbírálásához felhasználható bizonyítékokat.
(2)13 14 ,,(2) Hiányosan előterjesztett kérelem esetén a kérelmezőt, a kérelem
benyújtásától számított 5 munkanapon belül, határidő megjelölésével hiánypótlásra
kell felszólítani.”Amennyiben kérelmező a hiánypótlásnak határidőben nem tesz eleget
és a mulasztást hitelt érdemlően nem tudja igazolni, az eljáró szerv az eljárást
megszünteti.
(3)15 A kérelem adatellenőrzéséhez a nyilatkozat valódisága tekintetében, a megyei
APEH igazolás kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Polgármesteri
Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetet
környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. Az APEH igazolás beszerzéséről és
a környezettanulmány felvételéről az elbírálásra jogosult dönt.
(4)16 A jövedelemszámításnál az Szt. 10.§ (2) – (5) bekezdésében meghatározottak az
irányadók.
(5)17 Jövedelmigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata:
munkahely által kiállított átlagkereset igazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény,
nyugdíjasszelvény, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósítós szerv határozata,
vállalkozók esetében APEH igazolás stb.
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Módosította: 8/2005.(08.29.) sz. rendelet 1.§-a,
Módosította: 11/2005.(10.28.) rendelet 9.§-a.
14
Módosította: 9/2010.(IV.30.) számú rendelet 2. §-a.
15
Módosította: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 3.§-a,a 8/2005.(08.29.) sz. rendelet 2.§-a
16
Módosította: 2/2008.(03.28.) rendelet 2.§-a
17
Módosította: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 4.§-a.
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(6) Kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata: közüzemi
és egyéb szolgáltató által kiállított számla, pénzintézeti igazolás, befizetési
csekkszelvény, postautalvány, nyugta, albérleti díj esetén a szállásadó írásbeli
nyilatkozata, a gyermektartásdíjat kapó nyilatkozata, gyógyszerköltés igazolása stb.
(7)18
13.§
19

(1)

(2)20 21 ,,(2) A havi rendszeres szociális ellátások felülvizsgálatára az Szt. 25. § (4) –
(12) bekezdéseit kell alkalmazni.”
(3)22 23
(4)24
(5)25 A felülvizsgálathoz szükséges iratokat az erre felhívó értesítésben foglaltak
szerint kell benyújtani. Az iratok benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása a
folyósítás megszüntetését vonja maga után, ismételt folyósításra csak új kérelem
benyújtása, és a jogosultság fennállása esetén annak megállapítása alapján kerülhet
sor.
(6)26 27 28
14.§
E rendelet alkalmazása során nettó jövedelemnek az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában
felsoroltakat, vagyonnak az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat kell
tekinteni.
15.§
A szociális ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételét érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.
16.§
18

Hatályon kívül helyezte: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 5.§-a. Hatálytalan: 2004.05.01-től.
Hatályon kívül helyezte: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2004.05.01.től
20
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től, módosította a 2/2008.
(03.28.) rendelet 3.§ (1) bekezdése
21
Módosította: 9/2010.(IV.30.) sz. rendelet 3. §.-a
22
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től
23
Hatályon kívül helyezve: 9/2010.(IV.30.) sz. rendelet 4. §-a.
24
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től. Hatályon kívül
helyezte a 2/2008.(03.28.) rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatálytalan: 2008.03.28-tól.
25
Módosította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 1.§ (4) bekezdése.
26
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 1.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től. Módosította: 2/2007.
(02.16.) sz. rendelet 4.§ (2) bekezdése
27
Módosította: 1/2009. (02.13.) sz. rendelet 1.§-a
28
Hatályon kívül helyezve: 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet 4. §-a.
19
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(1)29 30
(2)31 32 A rendszeres szociális ellátásokat havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 5.
napjáig kell folyósítani. A rendszeres szociális segélyt, a rendelkezésre állási
támogatást, az ápolási díjat, a pénzbeli lakásfenntartási támogatást a Polgármesteri
Hivatal pénztárásból tárgyhót követő hónap 5. napján – ha ez munkaszüneti napra esik,
a megelőző munkanapon – készpénzben kell kifizetni. A természetben nyújtott
lakásfenntartási támogatást ezen időpontig kell a szolgáltatónak átutalni. Az
időskorúak járadékát postai utalással, vagy a jogosult, illetve törvényes képviselője
kérelmére lakossági folyószámlára utalással kell folyósítani. A nem rendszeres
pénzbeli ellátásokat a pénztártól készpénzben kell kifizetni.”
(3)33 A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult
halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy
élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben
veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. A közös háztartásban élést a
lakcímnyilvántartás adatai alapján kell megállapítani. Amennyiben nem volt ilyen
közös háztartásban élő személy, a fel nem vett ellátást az elhunyt hagyatékába kell
felvenni.
17.§
Meg kell szüntetni a rendszeres ellátás folyósítását:
- ha az igénylő szándékosan valótlan adatokat közölt, vagy olyan
körülményeket hallgatott el, amelyeknek figyelembevételével nem lett volna
jogosult a támogatásra,
-

ha az igénylő nem tett eleget a 15.§-ban meghatározott bejelentési
kötelezettségének,
annak időpontjától, ha a jogosultság feltételei megszűntek, illetve
megváltoztak34.
18.§35

(1) Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás esetén az összeg
visszafizetése rendelhető el, kérelemre részletfizetés engedélyezhető, legfeljebb 12
hónapra.
(2) Ha a szociális ellátás megtérítése kerül elrendelésre:
a) a megtérítés összege illetve pénzegyenértéke és
b) a kamat összege
annak engedhető el, akinek az egy főre eső jövedelme a kérelmet megelőző 3
hónapban nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.
29

Módosította: 15/2007.(11.23.) sz. rendelet 3.§-a
Hatályon kívül helyezve: 9/2010.(IV.30.) sz. rendelet 5. §-a.
31
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2006.01.27-től.
32
Módosította: 9/2010.(IV.30.) sz. rendelet 6. §-a.
33
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 5.§-a.
34
Az utolsó bekezdést módosította: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 7.§-a.
35
Módosította: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 8.§-a.
30

7

III. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Átmeneti segély
19.§
(1) Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére eseti átmeneti segélyt nyújthat.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmezőnek
a) tartós betegség miatt jelentős jövedelem kiesése van,
b) elemi kár, baleset, tragikus helyzet miatt
c)

36

20.§
(1)37 A segély megállapításának feltételei, a 19.§ (2) bekezdésben felsorolt helyzeteken
kívül:
a) a kérelmező és vele életvitelszerűen közös háztartásban élő hozzátartozói
egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem haladja meg.
b)
c)
d)
(2)38 Különös méltánylást érdemlő esetben, ilyen a természeti katasztrófa (tűzeset,
belvíz, robbanás) okozta károk enyhítése, tragikus szerencsétlenség (közúti, vasúti
balesetek), hosszantartó súlyos betegségek gyógykezelésének enyhítésére, jövedelmi
és vagyoni viszonyaitól függetlenül el lehet térni.
(3)39
(4)40
,,21.§41
36

Hatályon kívül helyezte: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2004.05.01-től.
A 20.§ (1) bekezdés b)-d) pontjait hatályon kívül helyezte: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 10.§-a. Hatálytalan:
2004.05.01-től.
38
Módosította: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 11.§-a.
39
Hatályon kívül helyezte: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 12.§-a. Hatálytalan: 2004.05.01-től.
40
Hatályon kívül helyezte: 7/2004.(04.20.) sz. rendelet 13.§-a. Hatálytalan: 2004.05.01-től.
41
Módosította: 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet 7. §-a.
37
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(1) Átmeneti segély egy családnak, illetve egyedülálló kérelmezőnek egy naptári
évben három alkalommal adható.
(2) Az átmeneti segély mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.”
22.§
A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, természetbeni ellátásként,
vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, utalás formájában történhet.
23.§42
Az időskorúak részére a képviselő-testület minden évben, a karácsonyi ünnepet
megelőzően természetbeni ellátás formájában ,,karácsonyi csomagot” ad át. Az
életkort és a csomag értékét a mindenkori éves költségvetésben állapítja meg.
Lakásfenntartási támogatás
24.§43
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete normatív
lakásfenntartási támogatás állapít meg az Szt. 38.§ (1)-(8) bekezdéseiben
meghatározott feltételek szerint az arra jogosult személyek részére.
25.§44
(1) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az 5. számú melléklet
szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A normatív lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától kell megállapítani.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani,
közüzemi díjak szolgáltatónak történő közvetlen átutalásával.
26.§45
42

Módosította: 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet 8. §-a.
Megállapította: 9/2004.(07.16.) sz. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2004.07.16-tól.
44
Megállapította: 9/2004.(07.16.) sz. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2004.07.16-tól.
45
Hatályon kívül helyezte: 9/2004.(07.16.) sz. rendelet 4.§-a. Hatálytalan: 2004.07.16-tól.
43
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Temetési segély
27.§46
(1) Temetési segély annak a ludányhalászi lakosnak állapítható meg, aki meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott.
(2) A temetési segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, amihez
mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát, és
más önkormányzat illetékességi területén történt elhalálozás esetén a halotti
anyakönyvi kivonatot.
(3) A temetési segély összege: …..,- Ft.
28.§47
Aktív korúak ellátása
29.§48 49
(1)50 Ludányhalászi Községi Önkormányzat Jegyzője aktív korúak ellátására való
jogosultságot állapít meg az Szt. 33.§-ban meghatározott személyek részére, az abban
foglalt jogosultsági feltételek fennállása esetén.
(2) A jegyző az Szt. 37.§ (1) bekezdésében meghatározott személy részére
rendelkezésre állási támogatást, az Szt. 37/B.§ (1) bekezdésében meghatározott
személyek részére rendszeres szociális segélyt állapít meg.
(3) Az aktív korúak ellátására jogosult, Szt. 37/B.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti
személy a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként
a Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatával – annak családsegítőjével –
(továbbiakban: kijelölt szerv) köteles együttműködni. Az együttműködési
kötelezettséget kérelmezőnek a megállapítást megelőzően írásbeli nyilatkozatban
vállalnia kell.
(4)51 A (3) bekezdése szerinti személy az együttműködés keretében köteles
46

Módosította: 9/2010.(IV.30.) sz. rendelet 9. §-a.
A 28.§-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: 15/2007.(11.23.) sz. rendelet 4.§-a, hatálytalan:
2007.11.23-tól.
48
Megállapította: 8/2005.(08.29.) sz. rendelet 6.§-a. Hatályos: 2005.09.01-től.
49
Módosította: 1/2009. (02.13.) sz. rendelet 2.§-a
50
Módosította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 7.§ (1) bekezdése
51
Módosította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 7.§ (2) bekezdése
47
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a) a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
felkeresni a kijelölt szervet
b) a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát
c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni a kijelölt szervvel
d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat
e) a kijelölt szervnél az általuk meghatározott időpontokban, de legalább
háromhavonta személyesen megjelenni.
(5)52 A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez
és mentális állapotához igazodva az Szt. 37/D.§ (2) bekezdés a) – c) pontjaira
terjed ki.
(6)53 Az együttműködésre kötelezett személy együttműködési kötelezettségét
megszegi, amennyiben a (4) bekezdésben meghatározottakat neki felróhatóan
nem teljesíti. Amennyiben együttműködési kötelezettségét két éven belül
ismételten megszegi, aktív korúak ellátására való jogosultságát és a rendszeres
szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.
(7)54 Amennyiben a rendszeres szociális segélyre az Szt. 37/B.§ (1) bekezdése b)-c)
pontja szerint jogosult személy vállalja az Szt. 35.§ (1) bekezdésében foglaltak
teljesítését (az állami foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét, teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat,
illetve közfoglalkoztatásban vesz részt), erről vele az önkormányzat abban az
esetben köt megállapodást, ha közfoglalkoztatását a közfoglalkoztatási terv
alapján biztosítani tudja. A megállapodást ebben az esetben egyéves időtartamra
kell megkötni és rá a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultakra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és rendszeres szociális segélyre nem
jogosult.
(8)55 Az önkormányzat foglalkoztatási kötelezettségét közcélú munka
megszervezésével, illetve közmunkaprogramban való részvétellel teljesíti. A
közfoglalkoztatást a polgármester irányításával, a polgármesteri hivatal
közreműködésével látja el. A közcélú foglalkoztatásra az Szt. 36.§-át kell alkalmazni.
(9)56 Az önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátására vonatkozóan egyéves
időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít az Szt. 37/A.§-ban foglaltak szerint.
(10) 5758
52

Módosította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 7.§ (2) bekezdése
Megállapította: 10/2006.(08.11.) sz. rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályos: 2006.08.11-től.
54
Megállapította: 10/2006.(08.11.) sz. rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályos: 2006.08.11-től.
55
Számozását módosította: 10/2006.(08.11.) sz. rendelet 2.§ (2) bekezdése. Módosította: 2/2008.(03.28.) rendelet
4.§-a
56
Módosította a 7/2006.(04.20.) rendelet 1.§-a. Számozását módosította: 10/2006.(08.11.) sz. rendelet 2.§ (2)
bekezdése
57
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 7.§ (3) bekezdése
58
Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (02.13.) sz. rendelet 2.§-a
53
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30.§59
Köztemetés
31.§
Köztemetésről az Szt. 48.§-ában foglaltak szerint kell rendelkezni.
Közgyógyellátás
32.§60
(1) Közgyógyellátásra való jogosultság az Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdésében
meghatározott jogosultságon túl annak a szociálisan rászorult személynek állapítható
meg, akinek
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén
annak 250%-át és
- havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az egy főre jutó havi
jövedelem 10%-át.
(2) A jogosultság megállapításáról a jegyző dönt. A jogosultság egy évre kerül
megállapításra.
(3) A szociális rászorultság alapján kiállított igazolvány után az Szt. 53.§ (1)
bekezdése szerinti térítési díjat kell fizetni, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől
számított három napon belül kell a Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak
átutalni.
33.§61
33/A.§62
Egyéb természetbeni ellátások
34.§
(1) A pénzbeli ellátások különösen a következő természetbeni ellátási formákban is
nyújthatók:
59

Hatályon kívül helyezte:2/2007.(02.16.) sz. rendelet 8.§-a
Megállapította: 10/2006.(08.11.) sz. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2006.08.11-től.
61
A 33.§-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: 2/2008.(03.28.) rendelet 5.§-a, hatálytalan:
2008.03.28-tól
62
A 33/A.§-t és a megelőző alcímet megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 9.§-a. Hatályon kívül helyezte:
2/2008.(03.28.) rendelet 6.§-a, hatálytalan: 2008.03.28-tól.
60
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-

-

élelmiszer kifizetése,
tankönyv kifizetése,
tüzelő kifizetése, biztosítása,
közüzemi díjak átvállalása, kifizetése,
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

(2)6364A rendszeres szociális segély egy részét természetbeni ellátás formájában kell
nyújtani, ha a családban a Gyvt. 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él. A
rendszeres szociális segélyt a védelembe vételt követő hónap első napjától kell
természetbeni formában nyújtani, védelembe vett gyermekenként a segély
megállapított összegének 20%-ában. A természetbeni ellátás formáját a család
szükségleteihez igazodóan kell megállapítani, mely lehet különösen:
- a gyermek intézményi térítési díjára történő átutalás
- élelmiszerutalvány
- közüzemi díjra történő átutalás
- a gyermek utazási bérletének kifizetése.
A rendszeres szociális segély így megállapított összege összesen nem haladhatja meg a
segély havi összegének 60%-át. A természetbeni ellátást meg kell szüntetni a
védelembe vétel megszűnése hónapjának utolsó napjával.
IV. fejezet
Szociális alapszolgáltatások65
34/A.§66
(1) Az alapszolgáltatások (személyes gondoskodást nyújtó ellátások) nyújtásával az
önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az igénybe vehető
alapszolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi ellátások.
(2)67
Étkeztetés

63

Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 10.§-a.
Módosította: 1/2009. (02.13.) sz. rendelet 3.§-a
65
A fejezet címét megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 11.§-a
66
Megállapította: 8/2005.(08.29.) sz. rendelet 7.§-a. Hatályos: 2005.09.01-től. Az új 34/A.§-t megállapította:
2/2007.(02.16.) sz. rendelet 11.§-a
67
Hatályon kívül helyezte: 2/2008.(03.28.) rendelet 7.§-a, hatálytalan: 2008.03.28-tól.
64
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35.§68
(1) Az önkormányzat azoknak az Szt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott,
szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
(2)69 Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a személy, aki
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
vagy rokkantsági nyugdíjas, rokkantsági járadékos, vagy rokkantságára,
egészségkárosodására tekintettel részesül nyugdíjszerű, vagy szociális
ellátásban
b) az a) pont alá nem tartozó személy esetén, ha az igénylő igazoltan súlyos,
legalább egy hónapig tartó, illetve tartós betegségben szenved és kereső
tevékenységet nem folytat
c) az a) és b) pontban meghatározott személyekkel közös háztartásban élő, általuk
eltartott hozzátartozók.
(3)70 Az étkezést az önkormányzat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda konyhájáról biztosítja. Az igénybevétel lehetőségei:
- a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról
- az önkormányzat gondoskodik az étel házhozszállításáról.
(4) Megszűnik az étkeztetés:
a) a jogosult kérelmére
b) ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn
c) a jogosult meghal.
(5) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az Szt. 114.§ (2)
bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni. A jövedelemmel nem
rendelkező jogosultak ingyenes ellátásban részesülnek.
(6) A térítési díj megállapítására és fizetésére az Szt. 115.§ és 116.§-ait, valamint a
térítési díjról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.
(7) Az étkeztetés intézményi térítési díját és a jövedelem alapján biztosított
kedvezmények mértékét a testület külön rendelettel állapítja meg.

68

Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 4.§-a. Hatályos: 2006.01.27-től.
Az a) és b) pontját módosította a 2/2008.(03.28.) rendelet 8.§ (1) –(2) bekezdése
70
Módosította: 2/2008.(03.28.) rendelet 8.§ (2) bekezdése
69
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Házi segítségnyújtás
36.§
(1)71 Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az Szt. 63.§ (1)
bekezdésében meghatározott személyekről, önálló életvitelüknek lakásukon,
lakókörnyezetükben történő fenntartásában, fizikai, mentális, szociális szükségleteik
biztosításában. Ennek keretébe tartozó gondozási tevékenységek különösen:
-

létfenntartását és háztartásának vitelét segítő tevékenység (bevásárlás,
gyógyszerkiváltás, ebéd házhoz szállítása stb.)
személyi és környezeti higiénia megtartása
orvosi ellátás igénybevételében segítség, orvosi előírás szerinti alapvető
ápolási, egészségi állapotával kapcsolatos feladatok ellátása
hivatalos ügyek intézésében való közreműködés
környezetével való kapcsolattartás segítése
veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában közreműködés.

(2)72 A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet az Szt-ben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint. A házi
segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott időtartamban, az ellátott igényét is
figyelembe véve, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
(3) A házi segítségnyújtás jelzésszinten együttműködik a háziorvossal, körzeti
ápolónővel és a Családsegítő Szolgálattal.
(4)73 Megszűnik a házi segítségnyújtás:
d) a jogosult kérelmére
e) ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn
f) a jogosult meghal.
(5)74 Az önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatainak ellátását 1 házi gondozói
körzet és 1 házi gondozói részkörzet működtetésével biztosítja.
Ludányhalászi közigazgatási területén belül a házi gondozási körzet olyan alapellátási
egység, amely legfeljebb 800 lakost foglal magába.
a) Házi gondozói körzetbe tartozó közterületek:
71

Rákóczi út
Kossuth út

Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től
A (2) bekezdést megállapította, a (3)-(8) bekezdés számozását módosította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 12.§a. Módosította: 2/2008.(03.28.) rendelet 9.§-a
73
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 5.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től.
74
A (4) bekezdést megállapította: 2/2004.(02.27.) sz. rendelet 5.§-a. Hatályos: 2004.02.27-től.
72
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-

Szent István út
Bajcsy-Zs. út
Bercsényi út
Templom tér
Dankó út
Előd út
Kertalja út
Maros út
Petőfi út
Radnóti út
Tó út
Víg út
Zöld út
Zsák út

b) Házi gondozói részkörzetbe tartozó közterületek:
-

Losonci út
Béke út
Kárpát út
Kis út
Köztársaság út
Vezér út.

(6)75 A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az Szt. 114.§ (2)
bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni. A jövedelemmel nem
rendelkező jogosultak ingyenes ellátásban részesülnek.
(7)76 A térítési díj megállapítására és fizetésére az Szt. 115.§ és 116.§-ait, valamint a
térítési díjról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.
(8)77 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját és a jövedelem alapján biztosított
kedvezmények mértékét a testület külön rendelettel állapítja meg.
(9)78 Az önkormányzat az Szt. 63.§-a szerint házi segítségnyújtást társulási formában a
szécsényi székhellyel működő Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó
Társulás útján látja el.

75

Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től.
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től.
77
Megállapította: 1/2006.(01.27.) sz. rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2006.01.27-től.
78
Kiegészítette: 15/2008. (12.19.) sz. rendelet 1. §-a. Hatályba lépés 2009.01.01.
76
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Családsegítés
37.§79
Az önkormányzat az Szt. 64.§-a szerinti családsegítést a község közigazgatási
területén társulási formában, a szécsényi székhellyel működő Szécsényi Kistérség
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján látja el.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37/A.§80
Az önkormányzat az Szt. 65.§-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a község
közigazgatási területén társulási formában, a szécsényi székhellyel működő Szécsényi
Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján látja el.
Közösségi ellátások
37/B.§81 82 83
Az önkormányzat az Szt. 66/A.§-a szerinti közösségi ellátásokat a község
közigazgatási területén társulási formában, a szécsényi székhellyel működő Szécsényi
Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján látja el.
Záró rendelkezések
38.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény rendelkezései az
irányadók.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ludányhalászi Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátások rendjéről szóló 3/1997.
(IV.30.) sz. rendelete, valamint az azt módosító 12/1997.(12.07.) sz., 3/1998.(02.16.)
sz., 5/1999.(05.03.) sz., 3/2000.(02.15.) sz., 7/2000.(05.12.) sz., 8/2000.(08.15.) sz.,
3/2001.(01.26.) sz., 9/2001.(07.06.) sz., 9/2002.(07.12.) sz. rendeletek.

79

Módosította: 8/2005.(08.29.) sz. rendelet 9.§-a, 11/2005.(10.28.) rendelet 10.§-a, 2/2007.(02.16.) sz. rendelet
13.§-a
80
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 14.§-a
81
Megállapította: 2/2007.(02.16.) sz. rendelet 15.§-a
82
Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (12.19.) sz. rendelet 2.§-a
83
Módosította: 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet 10 §-a.
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(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Ludányhalászi, 2003. szeptember 4.
Szigeti László
polgármester sk.

Kereszti Imréné
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve:
Ludányhalászi, 2003. szeptember 5.
Kereszti Imréné
jegyző
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1. sz. melléklet84 85
A szociális feladat- és hatáskör gyakorlása
A képviselő-testület saját hatáskörben látja el:
-

átmeneti segély – kivéve a 20.§ (2) bekezdése

A polgármester saját hatáskörben látja el:
-

köztemetés

A polgármester átruházott hatáskörben látja el:
-

átmeneti segély a 20.§ (2) bekezdés esetén
temetési segély
étkeztetés
lakásfenntartási támogatás

A jegyző saját hatáskörben látja el:
-

aktív korúak ellátása
közgyógyellátás szociális rászorultság alapján

Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás átruházott
hatáskörben látja el:
-
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családsegítés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
közösségi ellátások

Megállapította: 15/2007.(11.23.) sz. rendelet 5.§-a. Hatályos: 2007.11.23-tól. Módosította: 2/2008.(03.28.)
rendelet 10.§-a.
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Módosította: 9/2010. (IV. 30.) sz. rendelet 11.§-a.

