Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól1
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 62. § (2)
bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 132. § (4) bekezdése, 134/E §-ában, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdésében, 29. §
(1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Eljárási és értelmező rendelkezések
1. §

2. §

1

(1) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a (2)
bekezdés kivételével saját és családja jövedelmi viszonyairól az erre a célra rendszeresített
nyomtatványban meghatározott tartalom szerint nyilatkoznia kell, és a kérelem
benyújtásával egyidejűleg a saját, illetve a családtagjaira vonatkozó jövedelmekről, a
jövedelemigazolásokat csatolnia szükséges.
(2) Életveszély vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során azonnali intézkedést igénylő
ügyben a támogatás a nyilatkozat, igazolások előterjesztése nélkül, azok utólagos
csatolásával megadható.
(3) Életveszéllyel fenyegető helyzet, ha a kérelmező és családtagjai semmiféle jövedelemmel
nem rendelkeznek, és élelmezésük, vagy fűtésük nem megoldott.
(4) A pénzbeni és természetbeni ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz
szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága
környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető.
(5) Pénzbeli ellátások folyósítása készpénzben, lakossági folyószámlára, illetve lakcímre
történő postai átutalással, vagy a határozatban megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással
történik.
(6) A polgármester a települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a
felhasználást alátámasztó dokumentumok becsatolására hívhatja fel a jogosultat.
(7) A vagyon meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés b) pontja az irányadó.
(8) Életvitelszerűen a településen élőnek kell tekinteni azt a királyszentistváni lakóhellyel
rendelkező lakost, aki az év legalább 10 hónapjában a településen él, kivéve azokat, akik
királyszentistváni otthonuktól tanulmányuk, vagy munkavégzés miatt tartózkodnak távol.
(1) Pénzbeni és természetbeni ellátások közül:
a) a halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatás, a gyermek születéséhez
kapcsolódó települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a tanévkezdéshez
kapcsolódó települési támogatás, karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési
támogatás és a köztemetés elbírálása a polgármester,2
b) a létfenntartást átmenetileg veszélyeztető esetekhez kapcsolódó települési támogatás a
Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.
(2) Személyes gondoskodás iránti kérelmek közül a szociális étkeztetésre való jogosultság,
esetében a polgármester jogosult dönteni.
(3) A házi segítségnyújtás feladatait a Balatonalmádi Szociális Társulás biztosítja. A
benyújtott házi segítségnyújtás iránti kérelmekről a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője
dönt.
(4)3
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(5) A halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatás, a gyermek születéséhez
kapcsolódó települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a köztemetés és a
létfenntartást veszélyeztető esetekhez kapcsolódó átmeneti települési támogatás iránti
kérelmeket a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell
benyújtani. Az eljárás Hivatalból is indítható.
(6) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjénél lehet
benyújtani.
(7)4
(8) A települési támogatások természetbeni ellátás (élelmiszer, tüzelő) formájában is biztosíthatóak.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások
2. Települési támogatás
3. §

(1) Szociális rászorultság esetén az Önkormányzat e rendeletben meghatározott feltételek
szerint
a)
rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez szemétszállítási díj támogatást,
b)
eseti települési támogatásként
ba) halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatást,
bb) gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatást,
bc) létfenntartást veszélyeztető esetekhez kapcsolódó átmeneti települési
támogatást,
bd) tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást,
be) karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatást, és
c)
rendkívüli települési támogatást

nyújt.
4. §

(1) Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez szemétszállítási díj támogatást nyújt (a továbbiakban:
települési szemétszállítási díj támogatás) a királyszentistváni lakóhellyel rendelkező, és
életvitelszerűen a településen élő azon lakosoknak, akik a közszolgáltatóval szerződéses
jogviszonyban állnak, és 120 literes edényzettel rendelkeznek.56
(2) A települési szemétszállítási díj támogatatás esetében a támogatás mértékéről a képviselőtestület – a költségvetés függvényében – dönt.
(3) A települési szemétszállítási díj támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) A települési szemétszállítási díj támogatást a képviselő-testület jövedelemvizsgálat nélkül
biztosítja.
(5) A települési szemétszállítási díj támogatás esetében a képviselő-testület által megállapított
támogatási összeg a Közszolgáltatónak kerül átutalásra.
(6) Amennyiben a települési szemétszállítási díj támogatásban részesülő személy a támogatás
folyósításának ideje alatt lakóhelyet változtat, a lakcímében bekövetkezett változást 15 napon
belül köteles bejelenteni.

5. §

(1) Halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatást nyújt az önkormányzat azon
szociálisan rászorult személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %át, egyedül élő esetén 450 %-át.
(2) A halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatás mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 175 %-a, ezer forintra kerekítve.
(3) A halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatási kérelemhez mellékelni kell – a
jövedelemigazolásokon kívül –a temetési számla eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi
kivonatot, melyre kifizetéskor a támogatás összegét rá kell vezetni.
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(4) A halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatási kérelem a halálesetet követő
3 hónapon belül nyújtható be.
(5) A (4) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő.
6. §

(1) Gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatást nyújt az önkormányzat azon
szociálisan rászorult személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, egyedül élő anya esetén 350 %-át.
(2) A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, ezer forintra kerekítve.
(3) A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatási kérelemhez mellékelni kell a
jövedelemigazolásokon kívül a gyermek lakcímkártyáját, valamint a születési anyakönyvi
kivonat eredeti példányát, melyre kifizetéskor a támogatás összegét rá kell vezetni.
(4) A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás esetén ugyanazon gyermek
vonatkozásában csak az egyik szülő részesülhet a támogatásban, nyilatkozatuk alapján.
Amennyiben a szülő egyedül neveli a gyermekét, úgy erről a tényről is nyilatkoznia kell.
(5) A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás iránti kérelem a szülést követő
6. hónapig nyújtható be.
(6) Örökbe fogadás esetén az egy éves kor betöltése előtt örökbe fogadott gyermek esetén
igényelhető a gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás, az örökbe fogadást
követő 6 hónapon belül.
(7) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, továbbá
örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező jogerős gyámhivatali határozat
másolatát.
(8) A támogatás kifizetésének ténye az eredeti születési anyakönyvi kivonatra felvezetésre
kerül.
(9) Az (5)-(6) bekezdés szerinti határidők elmulasztása jogvesztő.

7.§

(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető esetekhez kapcsolódó átmeneti
települési támogatást nyújt (a továbbiakban: átmeneti települési támogatás) azon nehéz
élethelyzetbe került lakosok részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő esetében 250 %-át.
(2) Az átmeneti települési támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg személyenként az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, éves viszonylatban 150 %-át.
(3) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet:
a)
az 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány, vagy
b)
az elemi kár, vagy
c)
a lakásfenntartási költségek megfizetésére önhibáján kívül nem képes, vagy
d)
a közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes viselni,
vagy
e)
a közüzemi díjhátralék megfizetésére önhibáján kívül nem képes, vagy
f)
a felsőoktatási intézményben tanuló gyermek tanulmányi költsége, vagy
g)
a napi megélhetési gondok, vagy
h)
a kérelmezőt regisztrált álláskeresőként nyilvántartásba vették, és ellátásra
nem jogosult.
(4) Az átmeneti települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl
a rendkívüli körülmény (pl. magas gyógyszerköltség, táppénzes állomány, elemi kár,
nagyobb összegű kiadást jelentő háztartási gép javítása) bekövetkeztét bizonyító igazolást,
nyilatkozatot.
(5) Az átmeneti települési támogatás legfeljebb évi három alkalommal nyújtható.
(6) Nem állapítható meg átmeneti települési támogatás annak a kérelmezőnek, akinek a
családjában olyan aktív korú álláskereső él, aki a munkahely keresése céljából nem
működik együtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségével.

8.§

(1) Az önkormányzat tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást nyújt azoknak a
településen életvitelszerűen élő, a tárgyév június 30. napján lakóhellyel rendelkező
általános iskola felső tagozatába és középiskolába járó tanulóknak, valamint felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatóknak, akiknek a családjában
az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
nem haladja meg.78
(2) A képviselő-testület – amennyiben az önkormányzat éves költségvetése
lehetővé teszi – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében minden év augusztus 15-ig dönt
a tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatás mértékéről és a kifizetés időpontjáról.9
(3) A támogatás összegének kifizetése előtt az általános iskola felső tagozatában és
középiskolában tanulóknak iskolalátogatási igazolást, a felsőoktatásban nappali tagozaton
tanulóknak hallgatói jogviszony-igazolást kell becsatolniuk, továbbá nyilatkozatot kell
benyújtani arról, hogy a családban az egy főre eső jövedelem az (1) bekezdésben
meghatározott összeget nem haladja meg.10

9.§

(1) Az önkormányzat karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatás adható
évente egy alkalommal a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan.
(2) A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatás mértékéről és a kifizetés
időpontjáról a képviselő-testület határozattal dönt, a költségvetés függvényében.11
(3) Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásra azok a királyszentistváni
lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok jogosultak,
akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kilencszeresét.12
(4) A támogatás összegének kifizetése előtt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a
családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (3) bekezdésben meghatározott
összeghatárt.

10.§

(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt a Sztv. 45. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján annak a szociálisan rászorult személy részére, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós
létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén
200 %-át nem haladja meg.
(2) Létfenntartást különösen veszélyeztető élethelyzet:

a)
b)
c)
d)

az 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány, vagy
az elemi kár, vagy
a lakásfenntartási költségek megfizetésére önhibáján kívül nem képes, vagy
közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes viselni,
vagy
e) napi megélhetési gondok, vagy

f) kérelmezőt regisztrált álláskeresőként nyilvántartásba vették, és ellátásra nem
jogosult, vagy
g) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, sürgős, létfenntartást
veszélyeztető esetekben, személyenként maximum évente két alkalommal, az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-áig terjedő rendkívüli települési támogatás
nyújtható.

3. Az óvodáztatási támogatás
11.§13
7
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III. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások
4. Köztemetés
12.§

(1) Annak a személynek, akinek nincs, vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles és képes
hozzátartozója, az eltemettetéséről az önkormányzat gondoskodik.
(2) A köztemetés elrendelésénél a Szt. 48.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.

5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
13.§

A szociálisan rászorult gyermekek részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultság állapítható meg, mely a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, a Gyvt.
20/A §-a szerinti természetbeni támogatásra, valamint külön jogszabályban meghatározott
egyéb kedvezmények igénybevételére jogosít (tankönyvtámogatás).
IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
6. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

14.§

(1) Az önkormányzat a szociális szolgáltatások közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást
biztosítja.14
(2) A szociális étkeztetést az Önkormányzat vásárolt szolgáltatással biztosítja.
(3) A szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás szolgáltatások igénybevétele térítési díj
köteles.
7. Étkeztetés

15.§

(1) Szociális étkeztetésben kell részesíteni a Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
szociálisan rászorult személyeket.
(2) Szt. 62. § (2) bekezdése alapján:
a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét a kérelem benyújtásakor
betöltötte.
b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga
ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
fogyatékossági támogatásban részesül.
d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel,
önmaga ellátására részben képes.
e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye
a hajléktalan szállás.
(3) Az önkormányzat napi egyszeri étkeztetést biztosít, kizárólag házhoz szállítással.15
(4) Az étkeztetést igénybevevők személyi térítési díjat fizetnek. A szociális étkeztetésért
fizetendő személyi térítési díjat külön rendelet állapítja meg.
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Módosítva: a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelettel
Módosítva: a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelettel

8. Házi segítségnyújtás
16.§

(1) Királyszentistván Község Önkormányzata házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a
Szt. 63 §-a szerinti szociálisan rászorult személyekről.

(2) A feladat ellátása a Balatonalmádi Szociális Társulás keretében történik.
(3) A házi segítségnyújtás személyi térítési díját külön rendelet állapítja meg.
9. Családsegítés
17.§16

10. Gyermekjóléti szolgáltatás
18.§17

V. Fejezet
Záró rendelkezések
19.§

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

20.§

Hatályát veszti Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a

szociális és gyermekvédelmi igazgatásokról és ellátásokról szóló 12/2013. (X.30.)
önkormányzati rendelete.

Kőszegi Ilona
polgármester
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Hatályon kívül helyezte: a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet

Bencze Éva
jegyző

