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A szociiilis

n k o r m ii n y z a t

i re n d e lete

r6szorultsiigt6l fi.i9g6 p6nzbeli 6s term6szetbeni ellet6sok16l

Encsencs Ktizs6g dnkorm.inyzat6nak K6pvisel6-testaifeter
Az 1. alcim tekintetdben a kiizigazgatdsi hat6s69i eljiirds 6s szolgSltat6s iiltaldnos
szab6lyair6l sz6l6 2004. 6vi Clv.tdrv6ny (a tovdbbiakban: Ket.) 19. 5 (2)
bekezddsdben kapott felhatalmazds alapjiin,
a 2. alcim tekintet6ben a szocidlis iqazqat6s16l 6s szoci6lis elldt6sokr6l sz6l6
1993. 6vi II1. tdrv6ny ( a tovitbbiakba; ;izt.) 10 5 (1) bekezd6seben, 32. 5 (1)
bekezd6s b) pontjilban,32. g (3) bekezd6s6ben,
a 3. alcim tekintet€ben az Szt. 37. g (1) bekezdes d) pontj6ban,
a 4. alcim tekintet6ben az Szt. 37. 5 (7) bekezdds6ben 6s 37lA S (3)
bekezd€s6ben
az 5. alcim teklntet6ben az Szt. 45. S (1) 6s (2) bekezdesdben,
a 6. alcim tekintetdben az Szt. 46. q (1) bekezdds6ben,
a 7 . alclm tekintet6ben az Szt. 47 . q (2) bekezd6s6ben,
a 8. alcim tekintet6ben az Szt. 50, S (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis
alapjdn, valamint
a helyi dnkormdnyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. Tiirvdny a. q (4) bekezd6sdben
meohatdrozott feladatkdrdben eli6rva a kiivetkez6ket rendeli el:

1. Hat6skdr gyakorlSs
1.9

Encsencs Kdzs6g Onkorm'nyzatAnak Kepvisel6-testulete a Szt-ben
meghat6rozott hatiskair'k gyakor6set a penzbeli vagy termeszetbeni
tAmogatAskent nyAjbtt 6nkorm6nyzati seg6ly, illetve a meltAnyossAgi
kaizgy6gye AtAs esetdben a polgArmesterre ruh1zza 6t.

(1)

2. Elj6r6si rendelkez6sek

2.5 (1)A

kdpvisel6-testLllet hatdskdr6be tartoz6 szocii5lis ell6t6sok
megdllapitdsdra iriinyul6 k6relmet az ell.it6st i96nyl6, vagy tdrv6nyes
k6pvisel6je teI]esztheti el6 Encsencs-Pen6szlek-Nyirgelse Kdzs69ek
Kitrjegyz6i Hivataliindl (a toviibbiakban: hivatal).

(2) A

k6pvisel6-testulet hatdskd16be tarto26 szocidlis elldtdsokniil a
jogosulatlanul, j6hiszem(en felvett elliitiis, tiimogatiis megtdrit6sdnek
osszegdt az alSbbi mdltiinyliist 6rdem16 esetekben lehet elengedni,
illetve csokkenteni:
a., hosszantart6 sUlyos betegs6g, vagy
b., a csalddban az egy f6re jut6 jdvedelem az dregs6gi nyugdij
mindenkori legkisebb osszeg6nek 50 o/o-6t nem 6ri el.
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(3) A

k6pvisel6-testrilet hatiSskdrdbe tartoz6 szocidlis ell6tdsokniil a
megSllapitott tdmogatds foly6sitdsdr5l els6sorban hSzip6nztiir [tjiin,
vagy -az Ugyf6l k6relme eset6n-foly6sz6mldra 6tutal6ssal kell
gondoskodni.

3.

S

(1) A szocidlis rdszorultsiigt6l frl9g6 tiimogatds formiii:
a) p6nzbeli tdmogatiisok,
b) term6szetbeni tdmogatdsok
(2) A p6nzbeli tiimogatdsok fajtiii:
a) aktiv koriak elliStitsa,
b) 6tmeneti seg€ly,
.\ tamatici cad6h,
(3) A term6szetbeni tiimogat6s fajtiii:
a) kitzgy6gyelldtiis,
b) kiiztemet6s.
c) 6tmeneti seg6ly.
3. Aktiv

4.S

koriak ellatesa

(1) A szoci1lis r1szorultsAgtd f1gg6 t1mogat'sok formAi:
a., panzbeli tdmogatasok,

b,

termAszetbeni tdmogatdsok,

(2) A pAnzbeli aimogatAsok fajtdil
a., aktiv koriak ellatasa,
b., 6nkormAnyzati seg6ly.

(3)A termaszetbeni tdmogatdsok fajtiii:
a., kdzgy6gyell6t6s,
b., iinkormAnyzati seg6ly
(4) Ahol a szociels rendebt etmeneti, vagy temetdsi seg'lyt emlit, ott
tinkormAnyzati segely kifejezest ke erteni

4. Rendszeres szoci6lis seg6ly

5.9

(1)

A Tendszeres szocidlis segdlyre jogosult szem6ly ( a tov6bbiakban :
jogosult) egyUttm(kcid6s6re kijel6lt szervr Nyirbiitori Kist6rs69
Szoci6lis ds Pedag6giai Kiizpont Csal6dsegit6 SzolgiSlata (a
toviibbiakban: csalddsegit6 szolgdlat) 4374 Encsencs, F6 0t 31.

(2)

A rendelet4.

jogosult koteles:
a) a hatdrozat joger6re emelked6sdt6l sz6mitott 15 napon beliil a
csaliidsegit6 szolg6latndl nyilviintartdsba vetetni magdt,
b) a nvilvdntartdsba v6telt6l szilmitott 60 napon beltil az egyeni
6iethelyzethez igazod6 beilleszkeddst se9it6 program kidolgozdsdban
kozremUkddni 6s az ezen alapul6 egyr.ittm(kod6si megdllapoddst
megkdtni,
c) az egy0ttm(kdd6si megiillapoddsban foglaltakat betartani,
A
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d) folyamatosan kapcsolatot tartani a csaliidsegit6 szolg6lattal 6s
negyeddvente eleget tenni a megjeldlt id6pontban megjelen6si
kdtelezetts6g6nek.

(3) Az egyrittm(kdd6s keret6ben a csalSdsegit6 szolg6lat:
a) figyelemmel kis6ri a rendszeres szocidlis seg6lyt megdllapit6
hatdrozatban meghatiirozott hatdrid6 betartdsiit, annak megszeg6se
eset€n megvizsgdlja a mulasztds okiit,
b) jogosult szem6lyt a megjelen6s id6pontjiiban nyilvdntartiisba veszi,
c) jogosult szem6lyt tdjdkoztatja a beilleszked6st segit6 program
el6k6szit6s6nek menet6r6l, a program tipusdr6l, az egyuttm6kdddsi
c!or or rzouo,yor ur,
d) a nyilv6ntart6sba v6telt6l szdmitott 60 napon beltll az

egyi]ttm0kdd6sre kdtelezett bevonds6val kidolgozza az egy6ni
6lethelyzethez igazod6 beilleszked6st segit6 programot 6s a116l a

jogosult szem6llyel iriisban megdllapodiist kdt,
e) 6vente egy alkalommal jelz€ssel 6l a hivatal
egyilttmUkdd6si k6zs6g616l, az el6rt eredm6nyek16l.

fel6 a

jogosult

(4) A csalddsegit6 szolgdlat a jogosult r6sz6re szoci6lis helyzetehez

6s

mentdlis 6llapot6hoz igazodva az aldbb felsorolt beilleszked6st segit6
programokat szervezi 6s bonyolitja le:
a) egy6ni k6pess69eket fejleszt6,
b) 6letm6dot formiil6,
.\ a^w;ni ;lah/a7at6ci
d) mentdlhigi6nds,
e) rehabilitiici6s,
f) reintegrdci6s,
g) 6ll6skeres6sre iriSnyul6,

h) toviibbtanuliisi,

i)

szem€lyls6gfejlesztS 6s iinismereti csoportfoglalkozdsok.

(5) Az egyLittm(kdd6si k6telezetts6g fel16hat6 megszeg6sdnek min6sul, ha
a jogosult:
a) a csaliidsegit6 szolgiilatndl nem jelenlk meg hatdrid6ben, 6s nem
veteti magdt nyilvdntartiisba,
b) nem mukodik kdzre a beilleszkeddst segit6 program kidolgoz6seban,
6s az abban foglaltakat nem hajtja v69re,
c) nem kdti meg az egyuttmgktid6si meg6llapoddst,
az egytittmijkdd6si megdllapoddsban foglaltakat,
d)megszegi
' kiiltiniisen, ha
nem tesz eleget egytlttmUkddesi, vagy megjelendsi
kiitelezetts6g6nek.
(6) A csalildsegit6 szolgiilat kdteles a hivatalt irdsban tdj6koztatni, toviibbii
a mdsodszori fel16hat6 kdtelezettsdgszeg6s eset6n a rendelkezdsre iill6
valamennyi okiratot is megk0ldeni a hivatal r6sz6re.

4
6.5

(1) Az aktiv koniak elldt6siira jogosult foglalkoztatdst helyettesit6

t6mogataisban 6s rendszeres szocidlis seg6lyben, valamint
lakdsfenntartiisi tiimogatdsban r6szesLil6 szem6ly a lak6kdrnyezet
rendezetts6genek biztositdsa 6rdek6ben az aliibbi felt6teleket kdteles

teljesiteni az dltala 6letvitelszerfien lakott lakdssal kapcsolatban:
a) lak6s, vagy hez kerit6s6n kivril az (tig terjed6 kdzteriileten l6v6
6rkot, nyitott csatornat, foly6ki5t, dtereszt tisztiin kell tartania, a
csapad6kviz akaddlytalan elfoly6sii16l gondoskodnia kell,
b) a lakiis, vagy h5z kerit6s6n kivtil a kozterrileten a jiirdiit 6s a
katzterLiletet tiszt6n kell tartania, t6len a jdrda sikossdg
mentesit6s616l gondoskodnia kell,
c) a lakdshoz, vagy h{zhoz tartoz6 udvar 6s kert ter0let6nek teljes
egeszet mfivelt iillapotban kell tartania,
d) a lakds, vagy h+z dllag6nak meg5rz6s6r6l 6s rendeltet6sszer(
hasznillhat6sdgd16l, valamlnt higi6nikus dllapotdnak biztositdsdr6l
gondoskodnia kell,
e) igdnybe kell vennie a sziliid hulladekszdllitdst, mint
Kuzszur9drLoLo>1.

(2) A jegyz' (1)
(3)

bekezdesben meghatdrozott jogosultsdgi felt6telek
marad6ktalan megl6t6t eljdrdsa sordn a Ket.-ben foglalt szemle
szabitlyai szerint vizsgdlja.
A rendetetben meg6llapitott felt6telek teljesit6s6re a k6relmez6t,
llletve a jogosultat legaliibb 5 (dt) napos hatdrid6 tfiz6s6vel a
jegyz6nek -az elv6gzend6 feladatok konkr6t megjelol6s6vel-fel kell
sz6litania.

(4) Aki a lak6ktirnyezete

a kit(zdtt

hat.irid6ig nem
gondoskodik, annak foglalkoztatiist helyettesit6 timogatds,
rendszeres szociiilis seg6ly, lakiSsfenntartdsi t6mogatds nem
rendezetts69616l

dllapithat6 meg.

(5) A kdrelmez6 koteles az (1)

bekezd6sben foglalt dllapotot
jogosultsiig megiSllapitdsdt kdvet6en is fenntartani.

a

5. Atmeneti seg€lY

7.5

(1) Atmeneti

seg6ly dllapithat6 meg annak, aki l6tfenntartdst
vesz6lyeztet6 rendkivUli 6lethelyzetbe kertilt, valamint id6szakosan,
vagy tart6san l6tfenntartiisi gonddal ktlzd

(2)

Els6sorban azokat a szem6lyeket indokolt 6tmeneti . segelyben
r6szesiteni, akik dnmaguk, illetve csaliidjuk l6tfenntartSsii16l miis
m6don nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmank6nt jelentkez6
tdbbletklad6sok, kijldndsen betegs69, elemi kdr miatt anyagi
segits6gre szorulnak.

(3)

Atmeneti seg6lyben csak azt a szem6lyt lehet r6szesiteni,
a) csalddjdban az egy f6re jut6 havi jovedelem a mindenkori iiregs6gi
nyugdij legkisebb dsszegdt,
b) egyedol 616 esetdn az iiregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb
tisszegenek 150 o/o-6t, nem haladja meg.
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(4) A p6nzbeli 6tmeneti seg6ly m6rt6ke
legkisebb dsszeg6nek 50

o/o-a.

maximum az iiregs6gi nyugdij

(5) Kiil6n m6ltiinyl6st €rdeml6 esetben (pl. htrtelen haldleset, s6lyos
baleset, elemi csapds stb.) a kdrelmez6 6vente legfe|jebb egy
alkalommal vissza nem t6ritend6 dtmeneti seo6lvben r6szesithet6
akkor is, ha csalddjdban az egy f6re jut6 havi jo-vedelem meghaladja
(3) bekezdesben meghat6rozott jaivedelemhatdrt. A seg6ly dsszege
nem haladhatja meg az iiregsdgi nyugd0 mindenkori legkisebb
dsszege k6tszeres6t.

(6)

Eseti gy6gyszerkiadiisaik m6rsdkl6s6re az Stmeneti seg6lyez6sre
vonatkoz6 szabdlyok szerint azok a szem6lyek jogosultak, akik nem
rendszeres jelleggel, esetenk6nt egy-egy betegs6g miatt jelentkez6
magas gy6gyszerkiadiist jdvedelmi helyzetrik miatt nem k6pesek
megfizetni, vagy azok a csaliidok, ahol az egyes csalddtagok eseti
gy6gyszerkiilts6ge egyrittesen olyan nagy m6rt6k0, hogy azt nem
k6pesek viselni.

(7)

Eseti gy6gyszert6mogaidsban az ig6nyl6 legfeljebb az 6regs69i
nyugd'rj legkisebb 6sszeg6nek 25 o/o-a m6rt6k6ig r6szesithet6,
amennyiben ktizgy6gyelldtiisra nem jogosult.

6. Temet6si seg6ly
8.S

annak, aki elhunyt szem6ly
temet6s616l gondoskodik 6s
a) akinek csalddjdban az egy f6re jut6 havi jovedelem az iiregsegi
nyugdij dsszegenek 300 %-dt,
b) egyedU1616 esetdn az atregsdgi nyugdij iisszeg6nek 450 %-6t nem
haladja meg.

(1) P6nzbeli temet6si segdly adhat6

(2)

A temet6si segdly dsszege az dregs6gi nyugdij osszeg6nek 50 o/o-iit
nem haladhatja meg.

7. Term6szetben

e.5 (1)

(2)

nyrijtott szoci6lis ell6t6sok

Az adott p6nzbeli elldtiis tekintet6ben egyes p6nzbeli

ell6tdsok
egeszben, vagy rdszben term€szetbeni szocidlis elldtds formdjiiban
is nyUjthat6ak.

Term6szetbeni elliitits kril6niisen: 6lelmlszer viisilrlds, ruhanem(
vdsdrl6s, tiizel6 seg6ly, kaizuzemi dij kifizet6se, vagy egyeb, a
seg6lyezds c6ljiihoz igazod6 forma lehet

6
(3)

A termeszetben ny'jtott szoci'tis ettAtasok biztosit'sa, a szoci'tis
rdszorults'g mege apit'sa sor'n eldnyben kell rdszesiteni az Szt,
q-iiban, a 32/B-E g-dban, a 3A-39. g-6ban nevesitetr
11 37/C:.
amogatasokban,

valamint a rendszeres gyermekv4delml
i etve a 65 6v feletti kj6s, egyedAt 46

kedvezmdnyben reszesiil6ket,
embereket,

(4)

A (2) bekezdes szerinti el6tesra a (3) bekezddsben nevesitettek,
valamint az egeszsdgi|kben megrenditt, vAra anul neh6z

ebthelyzetbe kerAlt szemalyek, vagy csatAdok ny1jthatnak be ig6nyt
a polgArmesterhez,

(5)

A poqermester - a tAmogatAsi keret kimerutdsdig - hat'rozattal
dbnt a t'mogatAsr6l. Dijntdse meghozatalkor kik'rheti a helyj
szoci

e I is

je Iz1rend szer tagj a ina

k

ve

leme

nyet is.

a. K6zgy69ye[6t5s

10.5 M6ltiinyossiigb6l kdzgy6gyell6tdsi tgazolvdnyra val6 jogosultsdgot lehet
meg6llapitani azon 18. 6letdvet betailtdtt tart6san beteo. szocidlisan
r.iszorult szem6ly r6sz6re, ahol a csalddban az egy f6re jut6 jd-vedelem nem
haladja meg az iiregs6gi nyugdij dsszeg6nek ZOO o/o-itt, egyediil 616
eset6ben 250 o/o-dt 6s a havi rendszeres gy6gyit6 ell6tds ki'ts6g6nek
m6rt6ke az dregs6gi nyugdij dsszegdnek 25 o/o-itt meghatadja.

9. 2516 rendelkez6sek
11.S (1)

(2)

En

cse

Ez a rendelet 2012. december 1-j6n l6p hatdlyba, rendelkez6seit
folyamatban l6v6 iigyekben is alkalmazni kell.

a

Az (1) bekezddsben foglaltakkal egy id6ben hatdlydt veszti az egyes
szoci6lis igazgatdsr6l 6s elliitiisokr6l sz6l6 3/2009. (IV.17.)
6nkormdnvzatl rendelet.
nc

s, 2012. november

29,

vl'
/^-

\ss--

Szed16r Jenos

Nagy L5szl6

polgSrmester

A rendetet 9. g. (3),(4),(s) bekezd6s.t n6dositotta a 12/2a12. (XIL
2012. 12.17.napj6t61.

jegyz6

17.

)

atnkarnenyzati rendelet. Hatalyos

