Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások
helyi szabályozásáról
(egységes szerekezetben)
Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. (3)
bekezdés b) pontja, 26. §-ában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §. (1) bekezdésében, 48. §. (4)
bekezdésében és 132. §. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében és a 131. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendeletet személyi hatálya Felgyő Község közigazgatási területén elő természetes
személyek közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben meghatározott személyekre terjed ki.
2. §
Eljárási rendelkezések
(1)

Az eljárás kérelemre, vagy hivatalból indul.
a.) A kérelemhez szükséges nyomtatványokat az önkormányzati hivatalban
térítésmentesen lehet beszerezni, és oda kell benyújtani a nyomtatványon
feltüntetett mellékletek csatolásával.
b.) A kérelmezőnek nyilatkozni kell, hogy jelen rendeletben foglalt ellátásban
való részesülése esetén hozzájárul személyi adatainak és támogatási
módjának és összegének az Önkormányzat általi - kizárólag szociális célra
való - nyilvántartáshoz, és statisztikai célra való felhasználásához.

(2)

Környezettanulmányt akkor kell készíteni, ha az iratokból és a helyismeret alapján a
rendelkezésre álló információkból megállapítható tényállás a kérelmező szociális
helyzetére és körülményeire vonatkozóan az érdemi döntés meghozatala érdekében
kiegészítésre szorul.
Amennyiben a kérelmező által igazolt anyagi helyzet és a kérelmező tényleges
anyagi helyzetében eltérés vélelmezhető, környezettanulmányt kell készíteni, akkor a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (6)
bek. alapján kell eljárni.

(3) E rendelet 5. §-ában felsorolt pénzbeli ellátások kifizetése számlával rendelkező
ügyfél estében átutalással, ennek hiányában a Felgyő Község Önkormányzat
házipénztárából kifizetési napokon, valamint igény szerint a szolgáltató részére
átutalással, illetve szükség esetén postai úton történik.
(4) A kérelmezőt megillető rendszeres ellátásokból (pl. nyugdíj, munkanélküli járadék
stb.) származó jövedelmét a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó,
érvényes szelvénnyel, határozattal vagy számlavezető pénzintézet által kiadott
igazolással kell igazolni.
(5) A (4) bekezdésen kívüli nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmet - pl.
állattartásból, ingatlan bérbeadásból, értékpapírból származó jövedelmet – őstermelői
igazolvánnyal vagy nyilatkozattal kell igazolni a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése szerint.
Egyéni, vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, adóbevallást készítő
őstermelők jövedelmüket az éves adóbevallás, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal
által kiadott igazolással igazolhatják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bek. b.) pontja és (3) bekezdés által
meghatározottak szerint.
(6) Ahol e rendelet jövedelmet, rendszeres pénzellátást, vagyont, családot vagy háztartást
említ – a 1993. évi III. törvény 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell használni és
alkalmazni.
(7) Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározott hatásköreinek gyakorlását:
rendkívüli települési támogatást, rendkívüli gyermekjóléti támogatást, temetési
támogatást, szociális kölcsönt, születési támogatást a Szociális, Oktatási és Sport
Bizottságra-, köztemetést a polgármesterre-, lakásfenntartási támogatást a jegyzőre
ruházza át.
3. §
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-ában foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.
(2) Szociális ellátásból eredő visszafizetési kötelezettség alól a szociális ellátást gyakorló
szerv részletfizetést, a visszafizetendő összeg csökkentését, vagy elengedését
engedélyezheti méltányosság címén.
a) Méltányolni lehet, ha a támogatott önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe (pl.
betegség, munkanélküliség, jelentős jövedelem kiesés stb.), hogy a támogatás
visszafizetése létfenntartását veszélyeztetné.

b) Részletfizetést engedélyezhet a szociális hatáskört gyakorló szerv a támogatott
kérésére akkor, ha visszafizetés feltételei fennállnak, de a támogatott jelentős
kiadás előtt áll (pl. fűtés idény). A visszafizetés halasztásának időtartama nem
haladhatja meg az egy évet.
4. §
Adatkezelés
Az adatkezelésre és az adatok védelmére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
5. §.
A szociális ellátás formái
(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.
(2) Az e rendeletben szabályozott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások:
Települési támogatás:
a) rendkívüli települési támogatás
b) rendkívüli gyermekjóléti támogatás
c) temetési támogatás
d) szociális kölcsön
e) lakásfenntartási támogatás
(3) Az e rendeletben szabályozott alanyi jogon járó ellátás:
születési támogatás
Települési támogatás
6. §
(1) Települési támogatást a hatáskört gyakorló szerv nyújt alkalmanként, és havi
rendszerességgel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben foglaltak alapján.

Rendkívüli települési támogatás
(2) Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg.

(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke – rászorultsághoz igazodva –
alkalmanként minimum 2.000 Ft, maximum 30.000 Ft lehet.
(4) Rendszeres rendkívüli települési támogatás legfeljebb 6 hónap időtartamra állapítható
meg.
(5) Elemi csapás, hosszan tartó betegség vagy baleset estén hivatalból vagy kérelemre
évente legfeljebb 1 alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a
rendkívüli települési támogatás. Elemi csapás esetén a támogatás összege maximum
60.000 Ft lehet.
Rendkívüli gyermekjóléti támogatás
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül
gyermekenként legfeljebb két alkalommal nyújtandó rendkívüli gyermekjóléti
támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
egyedülálló esetén 200 %-át, és a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül. A segély összege minimum 2.000 Ft, maximum 15.000 Ft.
Temetési támogatás
(7) Meghalt személy halála miatt, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 30
napon belül lehet benyújtani a temetési költségekhez való hozzájárulás céljából a
kérelmező nevére szóló eredeti, temetéshez kapcsolódó bizonylat bemutatása mellett.
Temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át. A temetési támogatás mértéke 20.000 Ft. A jelen bekezdésben szabályozott
támogatás nyújtását követően támogatási kérelem nem terjeszthető elő.
(8) Az e paragrafusban szabályozott támogatási formák természetbeni szociális
ellátásként is nyújthatók, elsősorban élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás,
tankönyvvásárlás, tanszervásárlás, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére,
valamint gyógyszertámogatás céljából, továbbá az ellátási formák vonatkozásában a
támogatás harmadik személynek is kiutalható, vagy kifizethető, ha a kérelmező azt
kéri, vagy az összeg felhasználására testi vagy szellemi állapota miatt nem képes. A
támogatás felhasználására indokolt esetben elszámolási kötelezettség is
megállapítható.
(9) Az e paragrafusban szabályozott támogatási formák iránti kérelmet e rendelet 2.
számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő
mellékletek csatolásával.
7. §
Szociális kölcsön
(1) Kérelemre, kamatmentes szociális kölcsön nyújtható annak a személynek, aki
egyedülállóként, vagy vele életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozóival együtt:

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, így különösen:
baleset, súlyos betegség, elemi kár esetén, egyéb előre nem látható, méltánylást
érdemlő helyzet, pl.: haláleset bekövetkezésekor,
b) közüzemi díjhátralék, illetve lakbérhátralék rendezéséhez,
c) pénzbeli ellátás megállapítása és folyósítása közötti időszakra,
d) saját tulajdonjogú ingatlan javítására, korszerűsítésére, ha az ingatlan
tulajdonviszonyai rendezettek, legfeljebb három évente,
e) ház-, lakásvásárlásra.
f.) temetési költségekre.
(2) Szociális kölcsön iránti kérelmet házasságban élő személyek esetén mindkét
házastársnak kell előterjesztenie, élettársi kapcsolatban lévő személyek esetén a
feleknek igazolniuk kell az élettársi kapcsolat legalább egy éves fennállását, és a
kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írni.
(3) A kölcsön folyósításának feltételeit megállapodásban kell rögzíteni, amelyben
mindkét házastársat, élettársat egyetemlegesen adóstársként kell feltüntetni.
(4) A kölcsön legmagasabb összege az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse.
(5) A kölcsön visszafizetésének maximális futamideje 24 hónap.
(6) A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja általában a kölcsön felvételét követő
hónap 30. napja.
(7) Szociális kölcsön csak annak a személynek nyújtható, akinek családjában az egy főre
eső havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló személy esetén meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
(8) A kölcsön visszafizetésére a havi törlesztő részleteket egyenlő vagy változó
összegben is ki lehet kötni.
(9) A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az
adós vagy egyetemleges adóstársak bármely havi törlesztő részlet befizetését
elmulasztják, a hátralévő teljes kölcsön összegének egy összegben, törvényben
meghatározott kamattal együtt esedékessé válik.
(10) Amennyiben az adós a kölcsön visszafizetésére neki fel nem róható okból képtelenné
válik a hátralévő kölcsön összegének visszafizetése alól, kérelmére maximum 6
hónapra halasztás adható, illetve különös méltánylást érdemlő esetben a fennmaradó
kölcsöntartozás elengedhető.
(11) A kamatmentes kölcsön visszafizetésére irányuló halasztási kérelem elbírálásakor
környezettanulmányt kell készíteni.
(12) Ha a kamatmentes szociális kölcsön összege a 100.000 Ft-ot meghaladja, a
megállapított támogatás összegéig a kérelmező ingatlanára jelzálogjogot lehet
bejegyezni az ingatlan nyilvántartásban. Erről a kölcsön megállapodásban
rendelkezni kell.
8. §

Lakásfenntartási támogatás
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, illetve a
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.
(2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 400 Ft.
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(7) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi
költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem lehet
kevesebb, mint 2500 forint és nem lehet több, mint 5000 Ft, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM
NYM

x 0,15

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.
(8)A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A havi rendszerességgel járó
lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
illeti meg. Ha az ellátás időtartama alatt az ellátás nyújtásának feltételei nem állnak fenn,
akkor a változás bekövetkezésének napjában lévő hónap utolsó napjával kell az ellátást
megszüntetni.
(9)Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
9. §
Születési támogatás
(1) A szociális hatáskört gyakorló szerv döntése alapján, alanyi jogon jár minden olyan
személynek, aki a gyermek születése várható időpontját megelőzendően legalább 6
hónapja Felgyő közigazazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és megszületett
gyermekének is állandó lakóhelye Felgyő közigazgatási területén van. A támogatás
nyújtásának feltétele továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor
életvitelszerűen Felgyőn lakik.
(2) A születési támogatás összege gyermekenként 30.000 Ft.
(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 60 napon belül kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születését igazoló anyakönyvi
kivonatot, gyermek lakcímkártyáját, valamint a kérelmező lakcímkártyáját.
10. §
Köztemetés
(1) A temetésre köteles személy kérelmére indokolt esetben a polgármester a köztemetés
költségének megtérítésére részletfizetést engedélyez, ha temetésre kötelezett,
valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, vagy kiskorú gyermek
eltartásáról gondoskodik a temetésre kötelezett.
(2) A köztemetés költsége méltányosságból polgármester döntése alapján elengedhető.
Különösen méltányolandó körülmény, ha a temetésre kötelezett kiskorú, gyámolt,
átmeneti nevelésbe vett, tartós nevelésbe vett vagy a kötelezett havi jövedelme,
valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, feltéve, ha vagyontalan.

11. §
A személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátások formák

(1) Felgyő Községi Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:
Gyermekjóléti alapellátás
a)
gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása
ba) óvodai napközbeni ellátás
bb) általános iskolai napközbeni ellátás
12. §
Az ellátás igénybevételének módja
(1) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított az ellátás
kötelező igénybevételére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény szabályai az irányadók.
(2) Személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet - a
Gyermekjóléti Szolgálat igénybevételének kivételével - az oktatási- nevelési
tagintézmény vezetőjéhez nyújtható be:
a) óvodai napközbeni ellátás esetén az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda
Felgyői Napközi Otthonos Óvoda (6645 Felgyő, Templom út 1.).
b)
általános iskolai napközbeni ellátás esetén a Csongrád és Térsége
Általános Iskola László Gyula Általános Iskolája
(6645 Felgyő,
Széchenyi út 3.).
13. §
Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Alsó-Tisza Menti Önkormányzati
Társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltatási Központ Csanytelek
keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felgyői Irodája (Felgyő,
Széchenyi út 2.) útján biztosítja.
14. §
Térítési díj
(1) A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjára a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146. § - 151. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.

(2) Az étkezés az Önkormányzati Konyha élelmezésvezetőjénél igényelhető.
A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete
tartalmazza
(3) Az intézmény vezetője köteles a megállapított térítési díjak befizetését ellenőrizni, az
elmaradt térítési díj behajtása iránt intézkedni.

(4) Az élelmezésvezető a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad a Szociális, Oktatási és
Sport Bizottságnak.
A Szociális, Oktatási és Sport Bizottság a díjhátralékot a kötelezett szociális jövedelmi és
vagyoni helyzete mérlegelésével részben vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési
kedvezményt engedélyezhet.
15. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 1. melléklete 2015. április 1-jével lép hatályba.
(3) 2015. április 1-jével hatályát veszti a Felgyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális, gyermekvédelmi ellátásokról, valamit
személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2013. (XII.19.)
önk. rendeletének 1. melléklete.
(4) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Felgyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális, gyermekvédelmi ellátásokról, valamit
személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2013. (XII.19.)
önk. rendelet, kivéve annak 1. mellékletét.

Horváth Lajos
polgármester

Dr. Faragó Péter
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 25.

Dr. Faragó Péter
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2017. április 1-től

Dr. Faragó Péter
jegyző

