
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2008.(XI.27.) rendelete a

a szociális ellátások szabályozásáról 

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban  Képviselő-testület)  a 
szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  többször  módosított  1993.  évi  III.  törvény 
(továbbiakban Szt.) 25-26. §-ában, valamint a 92. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján  a  szociális  ellátások  szabályozásáról  a  következő  rendeletet  alkotja. /Az  Szt.-ből  átvett 
szövegrészeket dőlt betű jelzi./

I. A rendelet hatálya

1.  §  A rendelet  hatálya Petőfibánya község  közigazgatási  területén lakóhellyel  (ennek hiányában 
tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási és letelepedési engedéllyel 
rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, valamint az 
Szt. 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2.  §   A  jelen  rendeletben  meghatározott  szociális  feladat-  és  hatásköröket  a  Képviselő-testület, 
átruházott és saját hatáskörében a polgármester, valamint a jegyző gyakorolják.

a) A Képviselő-testület saját hatáskörében dönt:  

-     az Szt. 122. §-a alapján ellátási szerződés kötéséről

b) A polgármester dönt:  

- átmeneti segélyről sürgős szükség esetén, 
- szociális kölcsön nyújtásáról 
- a normatív lakásfenntartásról,
- a Szt. 43/B. § szerinti méltányossági ápolási díj megállapításáról 
- hajléktalanok és elemi károsultak átmeneti ellátásáról,
- személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  (étkeztetés,  házi  gondozás) 

igénybevételéről 
- az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról
- járulékfizetés alapjának meghatározásáról
- köztemetés elrendeléséről

c) A jegyző dönt:  

- az alanyi, normatív, méltányossági közgyógyellátásról,
- az időskorúak járadéka megállapításáról
- rendszeres szociális segélyezésről 
- az Szt.  41. § (1) bek. szerinti  alanyi,  és az Szt. 43/A. § szerinti  fokozott  ápolást 

igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápoló ápolási díjáról.

d.) Az Ügyrendi Bizottság dönt:  

- a helyi méltányossági lakásfenntartási támogatásról,



- az átmeneti segélyezésről – kivéve a hajléktalanok és elemi károsultak segélyezését 
és a sürgős szükség esetét.

3. §

(1) A szociális ellátások formái:

a) Pénzbeli ellátás,
b) Természetben nyújtott szociális ellátás,
c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás.

(2) Pénzbeli ellátások

Szociális rászorultságtól függő ellátások:

- időskorúak járadéka,
- rendszeres szociális segély, 
- lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj,
- átmeneti segély.

(3) Természetben nyújtott szociális ellátások:

a) -  köztemetés,
- közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
- járulékfizetés alapjának meghatározása.

b) A  pénzbeli  ellátások  közül  a  lakásfenntartási  támogatás,  az  átmeneti  segély  nyújtható 
természetbeni ellátásként is, különösen élelmiszer, ruhanemű, tankönyv, tüzelősegély, közüzemi 
díjak, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére.

c) Annak a személynek,  akinek családban a Gyvt.  68.  §-a szerint védelembe vett  gyermek él,  a 
rendszeres  szociális  segély  összegének  védelembe  vett  gyermekenkénti  15%-a,  de  összesen 
legfeljebb 50%-a természetbeni  szociális  ellátás formájában is  nyújtható élelmiszer,  tankönyv, 
közüzemi díjak, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. A segély megállapítása során 
a részbeni természetbeni megállapításhoz az eljáró ügyintéző a védelembe vételről, a gyermek 
étkezési díjáról, tankönyvköltségeiről, közüzemi díj összegéről írásban beszerzi a gyámhatóság, 
oktatási-nevelési intézmények, közüzemi szolgáltatók igazolását.

 (4) Személyes gondoskodást nyújtó   szociális alapszolgáltatások:  
- az étkeztetés,
- a házi segítségnyújtás,
- a családsegítés.

II. Pénzbeli ellátások

Időskorúak járadéka

4. §  A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére a jegyző az 
időskorúak járadékát az Szt. 32/B.-32/E. §-aiban szabályozott feltételek szerint biztosítja és évente 
minden év március 31-ig felülvizsgálja.
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Rendszeres szociális segély

5. §

(1) A rendszeres szociális segély az Szt. 37/A. –37/H. §-ai szerint biztosított anyagi támogatás.

(2) A rendszeres szociális segélyt a jegyző állapítja meg, a jogosultság feltételeit évente, minden év 
március 31-ig felülvizsgálja.

(3) A  rendszeres  szociális  segély  megállapításánál  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  személyek 
esetében feltétel  az állami foglalkoztatási  szervvel  történő együttműködési  kötelezettség  és az 
önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban való részvétel teljesítése. 

(4) Az együttműködést nem vállalónak minősül az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki: 

a)  A felajánlott  közcélú  foglalkoztatásban  nem vesz  részt,  a  felajánlott  és  végzettsége  és  az 
Szt.37/H.§  (6)  bekezdése  szerint  megfelelő  munkalehetőséget  nem fogadja  el,  a  közérdekű 
munka felajánlására tértivevényes, legalább 2 nappal előbb átvett értesítés ellenére nem jelenik 
meg.

b)  Közcélú  foglalkoztatását  a  munkáltató  rendkívüli  felmondással  (vagy  a  rendkívüli 
felmondásnak megfelelően az Flt. 58. § (6) bekezdésének b) pontjában szabályozott módon) 
szünteti meg.

c)  A beilleszkedést segítő önkormányzati programban, valamint az állami foglalkoztatási szerv 
által biztosított egyéb együttműködési programban nem vesz részt.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjai az együttműködés súlyos megszegésének minősülnek.

(6) Az  együttműködési  kötelezettség  súlyos,  vagy  2  éven  belül  ismételt  megszegésének 
következménye a segély megszüntetése.

(7) Az együttműködési kötelezettség (4) bekezdés c) pontja szerinti megszegése esetén a rendszeres 
szociális segélyt 6 hónapig 75 %-os mértékben kell továbbfolyósítani.

(8) a.) Az  önkormányzat  az  Sztv.  37/D.  §-ában  szabályozott  beilleszkedési  program  ellátását  a 
családsegítő szolgáltatás keretében biztosítja.

b.) Az önkormányzat  a  beilleszkedést  segítő programok közül  az  Szt.  37/D.  §  (3)  bekezdése 
szerinti programokat biztosítja, melynek keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő 
köteles:

- a szociális mentor által meghatározott időpontban legalább havonta egyszeri kapcsolattartásra,

- számára  előírt  egyéni  képességeket  fejlesztő  vagy  az  életmódot  formáló  foglalkozáson,  
tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési  programban való részvételre,  
(Szt.37.§ D.)

- a felajánlott és számára – az Szt. 37/H. § (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség  
elfogadására,
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-  az állami  foglalkoztatási  szervnél  munkanélküliként  történő nyilvántartásba vételre  és  az  
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. /Szt. 37/D.  
§ (3) b), c), d)./

- Az  állami  foglalkoztatási  szervnél  álláskeresőként  történő  nyilvántartásba  vételre  és  az  
elhelyezkedés  érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. /Szt. 37/D.  
§ (3) e)./

c.) Az  önkormányzat  által  szervezett  beilleszkedési  programban  részt  nem  vevőkről  vagy  a 
számukra  előírt  kötelezettséget  nem  teljesítőkről  a  szociális  mentori  feladatokat  ellátó 
családsegítő írásban értesíti a rendszeres szociális segélyt megállapító jegyzőt az 5. § (6)-(7) 
bekezdése szerinti következmények érvényesítése érdekében.

d.) A c.) pont szerinti következményekről a szociális mentori  feladatokat ellátó családsegítő a 
rendszeres  szociális  segélyezettet  a  kapcsolattartás  kezdetekor,  a  nyilvántartásba  vétellel 
egyidejűleg tájékoztatja.

Lakásfenntartási támogatás

6. §

(1) A lakásfenntartási  támogatás  az  Szt.  38.(2)-(4)  és  (6)-(10)  bekezdéseiben  biztosított  anyagi 
hozzájárulás.

(2) Az Szt. 38. §. (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a személy normatív alapon 
jogosult a lakásfenntartási támogatásra.

(3) A  helyi  lakásfenntartási  támogatásban  részesülhet  az  a  személy,  akinek  háztartásában  élő 
személyek a (4)-(5) bekezdés szerinti lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálásánál az elismert minimális  lakásnagyság mértéke 
egy fő esetében l szoba, két fő esetében 2 szoba, háromtagú család esetén 2,5 szoba, négytagú 
család esetén 3 szoba és minden további személy után + 0,5 szoba. A három és több gyermeket 
nevelő családban gyermekenként + 1 szoba.

(5) Az elismert minimális lakás minőség a félkomfortos fokozat.

(6) A lakásfenntartás elismert havi költségeként figyelembe kell venni:

a) a lakbért, vagy az albérleti díjat,
b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletét,
c) a közös költséget,
d) a csatornahasználati díjat,
e) szemétszállítás költségét,
f) a villanyáram költségeit lakásonként 50 kW-ig,
g) a vízdíjat havonta és személyenként 2 m³-ig,
h) a vezetékes gázfogyasztás költségeit fűtési idényben szobánként havonta 60 m³ mértékig,
i) a  fűtés  költségét  nem  vezetékes  gázfűtés  esetén  is  szobánként  havonta  60  m³ földgáz 

mértékéig, a fűtési idény 6 hónapjára elismerve.
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(7)  A helyi lakásfenntartási támogatás – az egyéb feltételek megléte esetén – akkor állapítható 
meg, ha a személy normatív alapon lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és a háztartásban 
az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 200 
%-át nem haladja meg.

(8) A helyi  lakásfenntartási  támogatás feltétele,  hogy a havi lakásfenntartási  költséget elérjék a 
háztartás havi összjövedelmének 30 %-át.

(9) A támogatás mértéke:
a) Ha a  kérelmező  családjában  az  egy főre  jutó  jövedelem az  öregségi  nyugdíjminimum 

mindenkori összegét nem haladja meg, akkor az (5) bekezdés szerint számított és igazolt 
költségeknek a családban együtt élők havi összjövedelmének 30 %-át meghaladó része, de 
legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 20 %-a, és minimum 2.500,-Ft, 

b) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori  összegét  meghaladja,  de  nem  haladja  meg  annak  200  %-át,  akkor  a  (5) 
bekezdés  szerint  számított  és  igazolt  költségeknek  a  családban  együtt  élők  havi 
összjövedelmének  30  %-át  meghaladó  része,  de  legfeljebb  havonta  az  öregségi 
nyugdíjminimum 15 %-a, és minimum 2.500,-Ft,

c) Fűtési támogatás állapítható meg minden év október 15-től április 15-ig terjedő időszakra, 
ha  a  fűtés  (5)  bekezdés  szerint  elismert  és  igazolt  mértékű  havi  költsége  eléri,  vagy 
meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át. A támogatás mértéke az elismert 
fűtési  költségnek  a  háztartás  havi  összjövedelmének  20  %-át  meghaladó  része,  de 
legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 15 %-a és minimum 2500,-Ft.

d) Azon  háztartásra,  ahol  az  egy  főre  jutó  jövedelem  az  öregségi  nyugdíjminimum 
kétszeresét meghaladja, támogatás nem állapítható meg.

(10)Lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályai:

a) A  normatív  lakásfenntartási  támogatást  a  polgármester  egy  évre,  a  helyi 
lakásfenntartási támogatást az Ügyrendi Bizottság egy évre vagy a fűtési támogatás 
esetén egy fűtési szezonra állapítja meg.

b) Meg kell vonni a támogatást attól, illetve annak nem állapítható meg támogatás akkor, 
ha  a  háztartásra  vonatkozóan  háromhavinál  több  lakbér,  illetve  közműdíj  hátralék 
keletkezett.

c) Ugyanazon lakásra csak egy személy részére állapítható meg a támogatás.
d) A lakásfenntartási támogatást havonta utólag, a hónap 5. napjáig kell kifizetni.
e) A támogatás  egyedi  elbírálás alapján természetben (tüzelő) és eseti  lakásfenntartási 

költségek fedezésére is megállapítható.

(11) Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális rászorultság és rászorultság alapján történt 
bérbeadás feltételei szerinti bérlő kérelmére 1 évre lakbértámogatásra  jogosult a 6. § (3)-(10) 
bekezdés szabályozása szerint azzal az eltéréssel, hogy a lakbértámogatás esetében a 
támogatás komfortfokozatra tekintet nélkül megállapítható, valamint a 6. § (9) bekezdés 
szerint a helyi lakásfenntartási támogatásnál megállapítandó minimum összeg 3.500,- Ft/hó.
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Ápolási díj
7. §

(1) Az  ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy  otthoni  ápolását  ellátó  nagykorú 
hozzátartozó részére az Szt. 41-44. § feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás.

 

(2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, 
ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41. § - 43/A.§-ában szabályozott  feltételek szerint a 
jegyző állapítja meg és évente, minden év március 31-ig felülvizsgálja.

(3) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 %-ának megfelelő méltányossági ápolási 
díjra jogosult az a hozzátartozó is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását 
végzi.

(4) A méltányossági alapú ápolási díj feltétele hogy:
-  az  ápoló  családjában  az  egy  főre  eső  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló ápoló estén annak 150 %-át, 
-  az  ápoló  munkaviszonyából,  közalkalmazotti,  közszolgálati  jogviszonyából  a  hozzátartozó 
ápolása  miatt  fizetés  nélküli  szabadságon  van  (Munkatörvénykönyve  139.  §),  illetőleg  egyéb 
kereső  tevékenységét  hozzátartozója  ápolása  miatt  kénytelen  megszüntetni  vagy szüneteltetni, 
valamint
- az Szt. 41. § (3) bek. b.) pontja szerinti tartós betegség fennállását a háziorvos az Szt. 43. §-a 
szerinti módon igazolja.

(5) A (3) bekezdés szerint méltányossági alapon biztosított ápolási díjat a polgármester állapítja meg 
és minden év március 31-ig a jogosultságot felülvizsgálja.

(6) A méltányossági ápolási díjra az Szt. 41. - 43. §-ait is alkalmazni kell. 

(7) Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápoltat az ápoló legalább naponta 1 
órában nem gondozza, élelmezését, tisztálkodását, lakása tisztaságát, egészségügyi ellátását nem 
biztosítja. 

(8) A  Polgármesteri  Hivatal  az  ápolási  tevékenységet  helyszíni  környezettanulmány  alapján 
ellenőrizheti. A környezettanulmány elvégésére a szociális gondozónők is felkérhetők.

Átmeneti segély
8. §

(1) Az Ügyrendi Bizottság a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt 
nyújt.

(2) Átmeneti  segélyben részesíthetők kérelemre vagy kivételesen hivatalból azok, akik önmaguk, 
illetve  családjuk  létfenntartásáról  más  módon  nem  tudnak  gondoskodni  vagy  alkalmanként 
jelentkező  többletkiadások  –  különösen  betegség,  elemi  kár,  stb.  –  miatt  anyagi  segítségre 
szorulnak.

 Az átmeneti segély esetén az egy főre jutó családi jövedelemhatár a mindenkori nyugdíjminimum 
150 %-a,  egyedülélők  esetében  200 %-a,  mely  felett  a  segély  csak  rendkívüli  élethelyzetben 
(haláleset, súlyos betegség - baleset stb.) nyújtható.
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(3) Egy naptári évben ugyanazon személy:

a) Legfeljebb 6 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben.
b) A  segély  egyszeri  vagy  többszöri  alkalomra  is  megállapítható.  Amennyiben  az  Ügyrendi 

Bizottság  több  alkalommal  történő  segélyezésben  dönt,  a  határozatban  fel  kell  tüntetni 
valamennyi kifizetés időpontját és a kifizethető összeget. A kifizetések azonban ez esetben nem 
haladhatják meg az évi 6 alkalmat.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) Az igénylő és vele közös háztartásban élők rendszeres nettó jövedelméről szóló igazolásokat és az 
egyéb jövedelmekre vonatkozó nyilatkozatokat.

b) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél 1 hónap, 
egyéb jövedelem esetén egy év.

c) Amennyiben  az  igénylő  és  családja  jövedelme  kizárólag  vagy  túlnyomórészt  vállalkozásból, 
vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel jövedelemnyilatkozata valódiságát illetően, 
a  Polgármesteri  Hivatal  megkéri  a  megyei  APEH  igazolását  az  igénylő  jövedelemadójának 
alapjáról.

(5) A  segélykérelem  elbírálásához  a  döntés  előkésztése  során  a  Polgármesteri  Hivatal  szociális 
ügyintézője  az Ügyrendi  Bizottság  egy  tagja  közreműködésével  az  igénylő  lakásán 
környezettanulmányt  készít.  Nem kell  környezettanulmányt  készíteni,  amennyiben az igénylő 
életkörülményeit a polgármesteri hivatal egy éven belül bármely szociális ügyben vizsgálta és 
nem tételezhető fel jelentős változás.

(6) Sürgős  szükség  esetén,  ha  az  igénylő  életkörülményei  azonnali  segítséget  indokolnak  a 
polgármester az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül is megállapíthatja. 

(7) A sürgős szükség esetén nyújtott átmeneti segélyekről a Polgármester az Ügyrendi Bizottságot 
soron következő ülésén tájékoztatja.

(8) A megállapított segély folyósítása házipénztárból kifizetéssel történik.

(9) Az Ügyrendi  Bizottság határozatáról  az igénylőnek legkésőbb a  határozathozatalt  követő 10. 
munkanapig értesülnie kell.

(10) Az átmeneti segély a bizottság döntése alapján természetben is nyújtható, különösen:

a) Élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, tisztítószer és közüzemi díjak
b) Iskolai tankönyv, füzetek beszerzése, óvodai- napközi otthoni, kollégiumi térítési díjak részben 

vagy egészben történő átvállalására.

(11) A segély célirányos felhasználását az Ügyrendi Bizottság, illetve a polgármester határozatával a 
kézhezvételt követő 15 napon belül számlákkal igazoltathatja.

(12) Ha az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a kérelmező a támogatást nem 
a  kérelemben  meghatározott  célra  használná  fel,  kötelezni  kell,  hogy  a  támogatás 
felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül minden külön felhívás nélkül 
névre szóló számlákkal számoljon el. Az erre való figyelmeztetés az Ügyrendi Bizottság döntése 
alapján a határozat indokolásában kötelezően szerepel.

(13) Nem állapítható meg átmeneti  segély annak a személynek,  akivel szemben a polgármester,  a 
jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyintézője államigazgatási hatósági hatáskörében eljárva 

7



a Ket. szabályainak alkalmazásával bírságot szabott ki, vagy akit szabálysértési ügyben született 
határozattal  pénzbírság megfizetésére köteleztek, mindaddig,  amíg a bírságot meg nem fizeti, 
vagy a bírság végrehajthatósága vele szemben el nem évül.

(14) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek

- aki  az  önkormányzattal  szemben  fennálló  érvényes  szerződésből  fakadó  fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

- ha a rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségének 6 hónapon belül nem 
tett  eleget,  vagy  a  rendszeres  szociális  segélyre  való  jogosultság  felülvizsgálatánál  nem 
működött együtt, és ezért kellett a rendszeres szociális segélyét megszüntetni,

- ha bizonyítható, hogy a segélykérő, illetve az azt felvevő személy/család  az igazolt havi nettó 
összjövedelménél  magasabb  életszínvonalon  él,   illetve  az  átmeneti  segélyre  szociális 
szempontból nem szorul rá,

- annak, aki a jogosultsági feltételeknek nem felel meg,
- 1 évig  annak,  aki  a  készpénz felvételétől  számított  15  napon belül  a  számlákkal  minden 

felhívás nélkül nem számol el, annak ellenére, hogy az erre való figyelmeztetés az Ügyrendi 
Bizottság döntése alapján a határozat indokolásában kötelezően szerepel.

(15) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és
b)  a  szociális  ügyintéző  által  készített  környezettanulmány,  valamint  a  köztudomású  tények 
alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a 
saját  vagy  családja  létfenntartásához  nélkülözhetetlen  árucikkekre  (hanem  például  élvezeti 
cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell megállapítani, vagy a kérelmet 
el kell utasítani.
Ebben  az  esetben  a  természetbeni  ellátás  formái:  élelmiszervásárlási  utalvány,  tüzelőanyag 
juttatás és egyéb.

(16) Indokolt  esetben  –  különösen  kiskorú  családtagra  figyelemmel  –  a  természetbeni  ellátás  a 
családsegítő, illetve a védőnő tanácsa alapján és közreműködésével szerezhető be.

Kamatmentes szociális kölcsön

9. §

(1) Az Szt.  45.  §  (1) bekezdése alapján a  rendkívüli  élethelyzetbe  (pl.:  hosszan tartó betegség, 
jövedelemkiesés) került személyt kérelmére maximum 20.000,- Ft összegű szociális kölcsönben 
részesítheti a polgármester.

(2) A szociális kölcsön egy igénylő számára évente legfeljebb 1 alkalommal maximum 5 havi, a 
támogatást követő hónaptól kezdődő, minden hónap 20. napjáig esedékes egyenlő részletekben 
történő részletfizetés mellett adható.
A szociális kölcsönök visszafizetését a Pénzügyi Csoport tartja nyilván és a befizetésekről, azok 
esetleges elmaradásáról három havonként egyeztet a szociális ügyintézővel.

(3) A  szociális  kölcsön  megállapításáról  a  polgármester  tájékoztatást  nyújt  a  soron  következő 
ülésén a Képviselő-testület részére.
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III. Természetben nyújtott szociális ellátások

Köztemetés
10. §

(1) A településen  elhunyt  személy  közköltségen  történő  eltemettetését  az  Szt.  48.  §-a  alapján  a 
polgármester rendeli el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az  
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. /Szt. 48. § (1) a) és b) pontjai/

(2) Köztemetésként a legalacsonyabb osztályú temetés rendelhető el.

Közgyógyellátás
11. §

(1) Alanyi jogon és normatív alapon az Sztv.  50.  § (1) és (2) bekezdésben felsoroltak részére a 
közgyógyellátási igazolványt a jegyző állítja ki.

(2) Méltányosságból,  a  szociálisan  rászorult  személy  részére  legfeljebb  egy  éves  időtartamra 
közgyógyellátást állapíthat meg a jegyző, ha az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a 
mindenkori  nyugdíjminimum 150 %-a,  egyedülálló  esetén  kétszeres  összege  alatt  van,  és  az 
igénylő  havi  rendszeres  gyógyító  ellátásának  költsége  eléri  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 25 %-át.

(3) A  méltányossági  közgyógyellátás  további  feltétele,  hogy  a  kérelmezőnek  és  vele  közös 
háztartásban  élőknek  üdülőtulajdona,  több  -  haszonélvezettel  nem terhelt  -  ingatlantulajdona 
nincs.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
12. §

A  társadalombiztosítási  törvény  alapján  egészségügyi  szolgáltatásra  nem  jogosult  szociálisan 
rászorult személy részére az Szt. 54. §-a alapján a polgármester legfeljebb 1 évi időtartamra érvényes 
egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt állít ki.

12/A. §

A járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre az Szt. 54/A. §-ának szabályai szerint 
polgármester 1 évi időtartamra érvényes hatósági bizonyítványt állít ki.

IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Alapszolgáltatások

13. §

(1) Az időskorúak, fogyatékos, személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és a hajléktalan 
személyek ellátása érdekében az önkormányzat a szociális alapszolgáltatás keretében:
a) Szociális étkeztetésről,
b) Házi segítségnyújtásról,
c) Családsegítésről gondoskodik.
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(2) A Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok 
ellátására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. 
Tagjai: - a háziorvos, 

- a házi gyermekorvos, 
- védőnők,
- a Rákellenes Liga helyi szervezetének elnöke,
- a gyógyszerész,
- az Ügyrendi Bizottság elnöke
- a szociális gondozónők

           - a családsegítő.

(3) Petőfibánya közigazgatási területe a szociális alapszolgáltatások tekintetében két ellátási körzetet 
alkot. Az egyes ellátási körzetekhez tartozó utcák beosztását e rendelet melléklete tartalmazza.

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
14. §

(1) A szociális étkeztetést a képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester az Szt. 62. 
§-ának (1) bekezdése szerint – a társadalombiztosítási nyugellátásban részesülők kivételével – 
csak  azon  szociális  rászorultaknak  biztosítja,  akiknek  egy  főre  jutó  jövedelme  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ánál, egyedül élő esetén annak 150 %-ánál nem 
magasabb.  A  társadalombiztosítási  nyugellátásban  részesülők  estében  a  szociális  rászorultság 
jövedelemhatára legfeljebb  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, egyedül élő 
esetén annak 250 %-a.

(2) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

- A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a)    az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b)  az  önálló  életvitel  fenntartásában,  az  ellátott  és  lakókörnyezete  higiéniás  

körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c)  a  veszélyhelyzetek  kialakulásának  megelőzésében,  illetve  azok  elhárításában  való  

segítségnyújtást. 
/Szt. 63. § (1)-(2) bek./

(3) A házi segítségnyújtást a rászorultsági feltételek igazolását követően, kérelemre a polgármester 
rendeli el.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásokért térítési díjat kell fizetni az Szt. 114-116. §-ai alapján.

(5) Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja azon szociális rászorultaknak, akiknek egy 
főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 150 %-a alatt  van: 
bruttó 130,- Ft/ebéd; azon szociális rászorultaknak, akiknek egy főre jutó jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-300 %-a között van: bruttó 180,- Ft/ebéd; azon 
szociális  rászorultaknak,  akiknek  egy  főre  jutó  jövedelme  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-a felett van: bruttó 240,- Ft/ebéd. Az ebéd kiszállításának díja 183,- 
Ft +Áfa, a házi segítségnyújtás egy órára eső díja 510,- Ft/óra (ÁFA-mentes).

(6)  A  személyi  bruttó  térítés  díj  nem  haladhatja  meg  az  ellátást  igénybe  vevő  havi  rendszeres 
jövedelme 
a) 25 %-át a szociális étkezést igénybe vevők,
b) 20 %-át a házi segítségnyújtást igénybe vevők,
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c) 30%-át a szociális étkezést és a házi segítségnyújtást együttesen igénybe vevők estén.

(7)  A  szociális  étkezést  havonta  előre,  a  megelőző  hónap  25.  napjáig  a  Polgármesteri  Hivatal 
házipénztárába történő befizetéssel lehet igénybe venni. A házi segítségnyújtás gondozási díját a 
szociális  gondozónők  kimutatása  alapján  havonta  utólag,  minden  hónap  10.  napjáig  kell  a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.

Családsegítés
15. §

(1) A  családsegítés  a  szociális  vagy  mentálhigiénés  problémák,  illetve  egyéb  krízishelyzet  miatt  
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a  
krízishelyzet  megszüntetése,  valamint  az  életvezetési  képesség  megőrzése  céljából  nyújtott  
szolgáltatás. /Szt. 64. § (1)/

(2) Az  önkormányzat  személyi  gondoskodást  nyújtó  alapellátásként  a  családsegítő  szolgáltatást 
képesítési előírásoknak megfelelő családgondozó foglalkoztatásával biztosítja.

(3) A családsegítő az Szt. 64. §-a (2) bekezdésében meghatározott feladatokon túl:
a) Folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  működési  területén  élő  lakosság  szociális 

helyzetét.
b) Kezdeményezi  a  polgármesternél  az  önkormányzat  kötelező  feladatának  nem 

minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások bevezetését.
c) Ellátja az Szt. 61. §-a szerint a szociális információs szolgáltatás feladatait. 
d) Ellátja  az  Szt.  37/D.  §-a  szerint  a  beilleszkedést  segítő  program szociális  mentori 

feladatait.
e) Részt vesz a Szociális Kerekasztal munkájában.

V. Eljárási szabályok
16. §

(1) A szociális ellátásra irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A szociális 
ügyek döntésre előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) A  kérelemhez  átmeneti  segély  és  közgyógyellátás  esetén  a  legutóbbi  1  havi  jövedelemről, 
lakásfenntartási támogatásnál, ápolási díjnál és rendszeres szociális segélynél a megelőző 3 havi 
átlagjövedelemről  kell  igazolást  benyújtani.  Igazolásként  csak  eredeti  nyugdíjszelvény, 
munkáltatói igazolás, banki bizonylat fogadható el, szükség esetén arról az igénylő kérésére az 
ügyintéző által készített hiteles másolatot is elfogadhat.

(3) A szociális támogatások iránt benyújtott  kérelmeket 30 napon belül el kell bírálni, az eljárási 
határidőt a jegyző indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(4) A szociális  eljárási  határidők  biztosítása  érdekében  az  Ügyrendi  Bizottság  minden  hónapban 
kötelezően ülést tart.

(5) A polgármester részére megállapított eljárási határidőt az azt meghaladó akadályoztatása esetén 
az alpolgármester gyakorolja a polgármester utólagos tájékoztatásával.
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(6) A  képviselő-testület  döntése  ellen  jogszabálysértésre  hivatkozással  keresetnek  van  helye.  A 
határozat felülvizsgálatát – a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül – jogszabálysértésre 
hivatkozással – az Egri Városi Bíróságtól lehet kérni

(7) A szociális igazgatási eljárásra – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított  1993. évi III.  törvényben foglalt  eltérésekkel  –  a  közigazgatási  hatósági  eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Önkormányzati  hatósági ügyben – ellenérdekű ügyfél hiányában – a kérelemnek teljes egészében helyt 
adó  határozat  egyszerűsített  határozat  is  lehet  mely  a  Ket.  71.  §  (3)  bekezdése  alapján  jogorvoslati 
felhívást és indokolást nem tartalmaz.

(8) A szociális ügyek intézésében az elektronikus út nem biztosított.

VI. Záró rendelkezések

17. §

(1) A rendelet 2008. év december 1. napján lép hatályba. 

(2) A  rendelet  hatálybalépésével  a  szociális  ellátások  szabályozásáról  szóló  13/2006.(VIII.11.) 
rendelet,  és  az  azt  módosító   3/2007.(II.15.)  rendelet,  a  22/2007.(VIII.30.)  rendelet,  a 
29/2007.(XI.29.)  rendelet,  a  2/2008.(II.14.)  rendelet  és  a  13/2008.(IV.09.)  rendelet  hatályukat 
vesztik.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Melléklet
A szociális ellátások körzeteiről

1. körzet 2. körzet
Akácfa u. Liszt F. u. páros oldala
Tárna u. Selypi út
Liszt F. u. páratlan oldala Fenyőfa u.
Bánya u. Apci út
Lehel u. Iskola út
Mária u. Szabadság út
Petőfi tér Hegyalja u.
Deák F. u. Dózsa Gy. u.
Jókai u. Ifjúság u.
Sport u. Hársfa u.
Dobó u. Fazekas Mihály utca
Puskin köz

K.m.f.
  

  Fekete László sk.                        Dr. Gyirán Viktor sk.
     Polgármester                             Jegyző
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Záradék:

A rendeletet kihirdettem a helyben szokásos módon!
Petőfibánya, 2008. 11. 27.

Dr. Gyirán Viktor
Jegyző
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	b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
	c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
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