Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2007.(V.22.) rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
E rendelet célja, hogy Varsány Község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza
- a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások
- formáit
- szervezetét
- a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat
- a szociális ellátásokra való jogosultság
- feltételeit
- érvényesítésének garanciáit.
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező
azon személyekre, akik megfelelnek az Szt. 3.§ (1), (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.
(2) Az önkormányzat – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
3.§
(1) E rendelet szabályozza Varsány 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.
(2) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái:
- pénzbeli támogatások
- természetbeni ellátások
- személyes gondoskodást nyújtó ellátások
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(3) A pénzbeli támogatások formái:
- átmeneti segély
- lakásfenntartási támogatás
- rendszeres szociális segély
- bérpótló juttatás
(4) A természetben nyújtható támogatások formái:
- átmeneti segély
- lakásfenntartási támogatás
- köztemetés
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- rendszeres szociális segély
- bérpótló juttatás
- közgyógyellátási igazolvány
(5) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés

II. fejezet
Eljárási rendelkezések
4.§
A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
hatósági ellenőrzésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvényt az Szt-ben meghatározott eltérésekkel és e rendelet szabályai szerint kell
alkalmazni.
5.§
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
6.§
A szociális ellátások és személyes gondoskodások iránti kérelmeket Varsány Község
Polgármesteri Hivatalába (3178 Varsány, Rákóczi út 1.) lehet benyújtani, a hatályos
jogszabályokban meghatározott nyomtatványokon.
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7.§
A szociális ellátások iránti kérelem elbírálásához és az adatnyilvántartás vezetéséhez az Szt.
18.§-ában meghatározott adatok közlése szükséges. Az adatkezelésre az Szt. 19-24.§-ait kell
alkalmazni.
8.§
(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) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – a határidő
megjelölésével – adatpótlásra kell felhívni. Amennyiben kérelmező a hiánypótlásnak
határidőben nem tesz eleget és a mulasztást hitelt érdemlően nem tudja igazolni, az eljáró
szerv az eljárást megszünteti.
(3) A kérelem adatellenőrzéséhez a nyilatkozat valódisága tekintetében, a NAV-tól1 igazolás
kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által
közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetet környezettanulmány felvétele során
ellenőrizheti. A NAV igazolás beszerzéséről és a környezettanulmány felvételéről az
elbírálásra jogosult dönt.
(4) Rendszeres jövedelmek igazolására az irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző
hónap, egyéb jövedelmek tekintetében egy év átlagjövedelme.
(5) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata:
- keresetigazolás a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről
- az ellátást folyósító szerv igazolása az általa folyósított ellátás összegéről
- egyéni vállalkozó esetében a NAV2 által kiállított igazolás
- a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában meglévő adat.
(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 személy nyilatkozata, gyógyszerköltség igazolása, stb.
9.§
A havi rendszeres szociális ellátás és a bérpótló juttatás jogosultsági feltételét a jegyző a Szt.
25.§ (4) – (12) bekezdése szerint felülvizsgálja.
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10.§
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.
11.§
A szociális ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételét érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.
12.§
(1) Az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka a kérelem benyújtásának
napjától állapítható meg.
(2) A rendszeres szociális ellátásokat – kivéve a lakásfenntartási támogatást – havonta utólag,
tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani, a Polgármesteri Hivatal pénztárából
készpénzben.
(3) 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 testvére 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.
13.§
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 11.§-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének
- annak időpontjától, amikor a jogosultság feltételei megszűntek, illetve megváltoztak.
14.§
(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 megtérítés összege illetve pénzegyenértéke és
- a kamat összege
annak engedhető el, akinek az egy főre eső jövedelme a kérelmet megelőző 3 hónapban nem
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét.
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III. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Átmeneti segély
15.§
(1) Átmeneti segélyben részesíthető, aki a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül,
illetve időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából különösen létfenntartást
veszélyeztető helyzetek a következők:
- hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés
- elemi kár, baleset, tragikus helyzet
(3) A segélyezés formái:
- egyszeri vagy havi rendszerességgel meghatározott átmeneti segély.
(4) A segély megállapításának feltételei:
a.) A kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozói egy főre jutó jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t nem haladja meg.
b.) Aki a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatást nem fogadja el, pénzbeli
támogatásban nem részesíthető.
(5) Az átmeneti segély legkisebb összege 2.000,-Ft, legmagasabb összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.
(6) Pénzbeli átmeneti segély egy családnak, illetve egyedülálló kérelmezőnek évente
háromszor adható.
(7) Nem részesíthető átmeneti segélyben az, aki jövedelemnyilatkozatában valótlan adatokat
közöl.

Lakásfenntartási támogatás
16.§
(1) 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) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt
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a.) az Szt. 38.§-ban meghatározott feltételek szerinti jogosultnak
b.) Az Szt. 17.§-ban meghatározott feltételek szerinti jogosultnak
17.§
(1) A helyben elismert lakásnagyság:
- ha a háztartásban egy személy lakik
35 nm
- ha a háztartásban két személy lakik
45 nm
- ha a háztartásban három személy lakik
55 nm
- ha a háztartásban négy személy lakik
65 nm
- ha a háztartásban négy személynél több lakik 65 nm és minden további személy után
5-5 nm
(2) A háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-t.
(3) A lakásfenntartás havi költsége eléri a jövedelem 30 %-t.
18.§
(1) Lakásfenntartási támogatás lakásonként állapítható meg.
(2) Költségeken lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő
részeltét, a csatorna használati díjat, szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a vízés gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
Aktív korúak ellátása
19.§1
(1)
Varsány Község 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. 35.§ (1) bekezdésében meghatározott személy részére bérpótló juttatást,
az Szt. 37.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek részére rendszeres szociális segélyt
állapít meg.
(3) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az
Szt. 33.§-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének
rendben tartására az alábbiak szerint:
a.) Az általa lakott ingatlanhoz tartozó lakás, udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel
az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására.
b.) Az ingatlan előtti járdán (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és
gyommentesítése.
1
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c.) Az udvari illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése.
d.) Az ingatlan előtti vízelvezető árok tisztántartása, gyommentesítése.
e.) Az állattartásra vonatkozó szabályok betartása.
(4) A kérelmező köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani.
(5) Az Szt. 34.§ (2), valamint 36.§ (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az
aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki
e § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak
fenntartásáról.
(6) A jogosultság feltételeként az e § (3) bekezdésében foglalt szabályok betartását az
önkormányzat csoportvezetője és a Gondozási Központ családsegítője ellenőrzi.
(7) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
eseteken kívül az ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem alapján rendszeres
szociális segélyre jogosult
a.) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és erről a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és
hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol
b.) veszélyeztetett terhes és ezt szakorvos által igazolja
c.) egészségi vagy mentális állapotára tekintettel közfoglalkoztatásban nem foglalkoztatható
és ezt üzemorvosi alkalmassági vizsgálattal igazolja.
(8) A (=) bekezdés alapján rendszeres szociális segély a jogosultsági feltételeket megalapozó
szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg.
(9) Az aktív korúak ellátására jogosult, Szt. 37.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti személy
a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként a Gondozási
Központ családsegítőjével (a továbbiakban: kijelölt szerv) köteles együttműködni. Az
együttműködési kötelezettséget kérelmezőnek a megállapítást megelőzően írásbeli
nyilatkozatban vállalnia kell.
(10) A (9) bekezdés szerinti személy az együttműködés keretében köteles
a.) a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon felül 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..
(11) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva a Szt. 37/A,§ (2) bekezdés a) – c) pontjaira terjed ki.
(12) Az együttműködésre kötelezett személy együttműködési kötelezettségét megszegi,
amennyiben a (10) bekezdésben meghatározottakat neki felróhatóan nem teljesíti.
Amennyiben együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi, aktív korúak
ellátásra való jogosultságát és annak folyósítását meg kell szüntetni.
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Köztemetés
20.§
Köztemetésről az Szt. 48.§-ban foglaltak szerint kell rendelkezni.
Közgyógyellátás
21.§
(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 jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 150 %-t, egyedül élő esetén 200 %-t és
- havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 25 %-t.
(2) A jogosultság megállapításáról a jegyző dönt. A jogosultság egy évre kerül megállapításra.
Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolvány
22.§
A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolvány az
Szt. 54.§-ban foglaltak szerint állítható ki.

Egyéb természetbeni juttatások
23.§
(1) A pénzbeli ellátások különösen a következő természetbeni ellátási formákban is
nyújthatók:
-

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

(2) Az aktív korúak ellátásának egy részét természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, ha a
családban a Gyvt. 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él. Az ellátást a védelembe vételt
követő hónap első napjától kell természetbeni formában nyújtani, védelembe vett
gyermekenként az ellátás megállapított összegének 15 %-ában. A természetbeni ellátás
formáját a család szükségleteihez igazodóan kell megállapítani.
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Az ellátás így megállapított összege összesen nem haladhatja meg a havi összegének 50 %-t.
A természetbeni ellátást meg kell szüntetni a védelembe vétel megszűnése hónapjának utolsó
napjával.

IV. fejezet
Szociális alapszolgáltatások
24.§
(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

(2) A szociális rászorultság fennállását a házi segítségnyújtás esetében vizsgálni kell a
szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente.

Étkeztetés
25.§
(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.
Ezek különösen:
a.) a 85 éven felüli lakosok
b.) azok az egyedül élők, akik egészségi állapotuk miatt nem tudják biztosítani az étkezést
c.) akik fogyatékossági támogatásban részesülnek
d.) azok a pszichiátriai betegek, akiknek a munkaképesség csökkenése eléri a 67 %-ot
e.) a szenvedélybetegek
f.) a hajléktalanok
(2) A jövedelemvizsgálat az Szt. 119/C. §-a alapján történik.
(3) Az étkezést az önkormányzat a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ
konyhájáról biztosítja. Az igénybevétel lehetőségei:
-

a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról
az önkormányzat gondoskodik az étel házhozszállításáról a házi segítségnyújtás
keretében
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(4) Megszűnik az étkeztetés:
a.) a jogosult kérelmére
b.) ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn
c.) a jogosult halálával
(5) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj alapja az élelmiszernyersanyagnorma és az egy étkezésre jutó rezsiköltség.
(6) A fizetendő térítési díjról a képviselő-testület külön rendelettel dönt.

Házi segítségnyújtás
26.§
(1) 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) A gondozási szükséglet vizsgálata az Szt. 63.§-a alapján történik.
(3) A házi segítségnyújtás jelzés szinten együttműködik a háziorvossal, körzeti ápolónővel és
a Gondozási Központtal.
(4) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatainak ellátását két házi gondozói körzet
működtetésével biztosítja:
a.) Az I.sz. Házigondozói körzetbe tartozó közterületek
Bajcsy-Zs. út
Dankó út
Dobó út
Dózsa Gy. út
Fő út
Hunyadi út
József A. út
Petőfi út
Rákóczi út
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Ságvári út
Táncsics út
Temető út
b.) A II.sz. Házigondozói körzetbe tartozó közterületek:
Ady E. út
Arany J. út
Béke út
Bem apó út
Ifjúság út
Jókai út
Kossuth út
Mező I. út
Mikszáth út
Móricz Zs. út
Szécsényi út
Szent István út
Zrínyi M. út

Családsegítés
27.§
(1) Az önkormányzat a területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett személyek, családok életvezetési képességének megőrzésére, az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése érdekében családsegítő
szolgáltatást biztosít.
(2) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Gondozási Központon
keresztül látja el.
(3) A családsegítő szolgáltatás az egyén és a család számára térítésmentes.

V. fejezet
Záró rendelkezések
28.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.

11

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdéseken a Szt. rendelkezései az irányadók.
Varsány, 2011. március 17.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:
Varsány, 2011. március 17.

Bárány Erzsébet
jegyző
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