DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2009. (III.31.) számú
rendelete

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL

-2Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény
(Sztv.)10. § (1), 1. § (2), 26. §, 32. § (1) és (3), 37/D. § (5), 38.§ (9), 43/B.§ (l) és (3), 45. §
(l)-(3), 46.§ (1), 47. § (4), 50.§ (3), 55/B.§ (4), 62.§ (2), 92.§ (2), 115.§ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29.§ (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
I.
FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény helyi végrehajtásaként meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális
ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit.
Eljárási rendelkezések
2. §.
(1) Az önkormányzat a szociális rászorultságtól függő támogatást kérelemre vagy hivatalból
állapítja meg.
(2) A szociális ellátásokra a jogosultság megállapítása céljából a kérelmező az alábbi
iratokat köteles benyújtani a polgármesteri hivatalhoz:
a/ írásbeli kérelem, vagy a hivatalban jegyzőkönyvbe mondott nyilatkozat arról, hogy
milyen szociális támogatást igényel a kérelem benyújtásának rövid indoklásával,
b/ a saját valamint a kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelemigazolását.
(3) A kérelem döntésre való előkészítése a polgármesteri hivatal feladata. Amennyiben az
ügyfél által benyújtott igazolásokra a helyi ismeret nem elegendő, a rászorultság
megállapításához a hivatal környezettanulmányt készít.
(4) A szociális információs szolgáltatás a polgármesteri hivatalban érhető el
3. §.
A képviselőtestület fent említett törvények által hatáskörébe utalt
a, - lakásfenntartási támogatással,
- átmeneti segéllyel,
- ápolási díjjal,
- személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításával
kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG-ra,
b, -

temetési segéllyel,
hajléktalan személyek átmeneti segélyezésével

kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a POLGÁRMESTER-re ruházza át.
II.

FEJEZET

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
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4.§
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy
(a továbbiakban: segélyezett) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Szociális Szolgálattal együttműködni.
(2) A Szociális Szolgálat a segélyezettekről nyilvántartást vezet és tájékoztatja az
önkormányzatot az együttműködési kötelezettség megszegéséről.
(3) A Szociális Szolgálat által szervezett beilleszkedést elősegítő programok típusai:
a) Egyéni képességet fejlesztő program.
b)Életmód formáló foglalkoztatás.
c)Munkavégzésre felkészítő program.
(4) a/ A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségét megszegi,
ha :
- a megállapító határozat átvételét követő 15 napon belül nem jelentkezik a
Szociális Szolgálatnál,
-a beilleszkedést elősegítő programban való részvételről nem köt megállapodást
illetve a programban nem vesz részt,
-rendszeres kapcsolattartás céljából megadott időpontban nem jelenik meg és a
távolmaradás okát nem tudja igazolni,
-a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem működik
együtt. (adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, változások bejelentésének
elmulasztása, határidők be nem tartása)

b) Az Önkormányzati Szociális Szolgálat az együttműködési kötelezettség megszegéséről
15 napon belül tájékoztatja a jegyzőt.
Lakásfenntartási támogatás
5.§.
(1) E rendelet alkalmazásában Dad község közigazgatási területén az elismert
a/ minimális lakásnagyság 100 m2, de legfeljebb 20 m2/fő
b/ lakásminőség: összkomfort.
(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában
az 1 főre számított jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Lakásfenntartási támogatásra való jogosultság esetében a havi költségének a
háztartás havi összjövedelméhez viszonyított legkisebb aránya:
a jövedelem 30 %-a.
(4) Lakásfenntartási támogatás havi összege: 2500 Ft.
(5) Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség 450 Ft.
Ápolási díj
6.§.
(1) Ápolási díjra jogosult, akinek családjában az egy főre számított jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének a kétszeresét nem haladja meg.
(2) Ápolási díj a 18 éven felüli hozzátartozó esetén az öregségi nyugdíj minimum 80 %-a.
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7. §.
(1) Átmeneti segélyben az részesülhet, akinek családjában az egy főre számított
havi jövedelemhatár a minimum nyugdíj 150%-át nem éri el.
(2) Az átmeneti segély összege a mindenkori sajátjogú öregségi
nyugdíjminimum 80 %-át nem haladhatja meg, de annak 10 %-ánál pedig
alacsonyabb nem lehet.
(3) A segély pénzbeli vagy természetbeni ellátásként folyósítható.
Temetési segély
8.§.
(1) A temetési segély minimum összege a helyben szokásos legalacsonyabb
temetés 10%-a.
(2) Temetési segélyt az kaphat, aki a kérelemben nyilatkozik, hogy családjában az egy főre
számított jövedelemhatás a minimum nyugdíj háromszorosát nem éri el.
Közgyógyellátás
9. §.
Közgyógyellátás annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre
számított havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg és a havi gyógyító ellátás összege
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 25 %-át.
III.

FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
10.§.
(1) Azok, akik szociális vagy egészségügyi helyzetüknél fogva személyes
gondoskodásra szorulnak az e rendeletben szabályozott gondoskodást igényelhetik.
(2) Szociális alapellátási formák:
a, gyermekek napközbeni ellátása,
b, gyermekjóléti szolgáltatás,
c, étkeztetés,
d, házi segítségnyújtás és
e, családsegítés
f, gyermekek átmeneti gondozása.
(3) Szociális étkeztetést annak a kérelmezőnek biztosít az önkormányzat
-aki az Szt. 62.§. (1) bekezdésében felsoroltak alapján szociálisan
rászorult és életkora meghaladja a 62 évet vagy
-aki a 62. életévet még nem érte el, de szociálisan rászorult és
családjában az 1főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
200 %-t, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíjminimum 300%-át
nem haladja meg.
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A gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés biztosítását az Oroszlányi Többcélú Kistérségi
Társulás látja el a társult környező községekkel közösen kötött megállapodás alapján.

12.§.
(1) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása elsősorban a jogosult vagy
törvényes képviselője kérelmére történik.
(2) Az ellátás biztosítására javaslatot tehet a jogosult háziorvosa, házigondozója vagy más
olyan személy, aki az egészségügyi vagy szociális rászorultságról tudomást szerez. Az
ellátás biztosításához azonban ilyen esetben a jogosult vagy törvényes képviselőjének
beleegyezése szükséges.

13. §.
(1) Az ellátás biztosítására irányuló kérelemhez csatolni kell:
- egészségügyi rászorultság esetén az orvos vagy egészségügyi intézmény igazolását,
- a jogosult jövedelemigazolását,
- egyéb körülményeire alapított igény esetén azokat a bizonyítékokat, amelyek az
ellátást megalapozzák.
(2) A szociális bizottság döntését követően a házi segítségnyújtásról a Bokod községi
Önkormányzattal kötött társulási megállapodás szerint kell gondoskodni.
(3) Az ellátást soron kívül kell biztosítani ha a késedelem a jogosult számára súlyosan
méltánytalan helyzetet teremtene, különösen akkor, ha a jogosult teljesen ellátatlan és
ellátását önerőből részben sem képes megoldani.
14.§.
A személyes gondoskodás igénybevétele után fizetendő térítési díjakat a képviselőtestület az
évenként elfogadásra kerülő költségvetési rendeletében állapítja meg.
IV.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A kihirdetés napja: 2009. március 31.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2007.(IV.24.) számú rendelettel módosított
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2006. (VIII.10.) számú
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Dad, 2009. március 10.

Szücs Attiláné
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző

