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Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról
egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel
Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 35. § (2)
bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében 50. § (3)
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1. A rendelet célja
1. §

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével a
pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, szervezetét, az
ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit.

2. A rendelet hatálya
2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagybaracska község közigazgatási területén élő
magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra,
magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (2) bekezdése, valamint a 3. § (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott személyekre.

3. Az ellátások formái
3.§

(1) Szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a
jogosult számára az alábbi pénzbeli szociális ellátások nyújthatók:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) átmeneti segély,
c) temetési segély,
d) kommunális szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási díjának kompenzálása.
(2) Szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a
jogosult részére az alábbi természetbeni szociális ellátások nyújthatók:
a) köztemetés
b) közgyógyellátás
c) szociális faszedés.
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(3) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
e) támogató szolgáltatás.

4. Hatásköri szabályok
4.§

(1) A Képviselő-testület Szociális Bizottságának átruházott hatáskörébe tartozik:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) szociális faszedés.
(2) Polgármester hatáskörébe tartozik:
a) köztemetés,
b) kommunális szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási díjának kompenzálása.
(3) Polgármester átruházott hatáskörébe tartozik:
a) átmeneti segély,
b) temetési segély.
(4) A 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szociális ellátás esetén a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való
kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a méltányosságból való
elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése a
polgármester hatáskörébe tartozik.

5. Helyi lakásfenntartási támogatás
5.§1

(1) A kiegészítő ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás, melyet a havi 3.000 Ft összegű normatív
lakásfenntartási támogatást el nem érő támogatások kiegészítéseként nyújt az
önkormányzat.
(2) A települési önkormányzat a kiegészítő ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási
támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtja, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.
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Módosította a 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. október 1-től, de rendelkezéseit a 2011.
szeptember 1-jétől benyújtott kérelmekre már alkalmazni kell.
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(3) Az
(1)-(2)
bekezdésekben
meghatározottak
figyelembevételével
helyi
lakásfenntartási támogatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át nem haladja meg és az Szt. 4. § (1) b) pontban szabályozottak
szerinti vagyona nincs.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében egy négyzetméterre jutó helyben
elismert havi költsége 450 Ft/m2.
(5) Költségeken az Szt. 38. § (10) bekezdésében szabályozottakat kell érteni.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem egy lakás tekintetében a
tárgyévben bármikor benyújtható. A támogatás egy évre állapítható meg. A
támogatás összege egy lakásra vonatkozóan 1.000 Ft/hó.
(7) A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában kell benyújtani a kérelmező által a kérelemben megjelölt, a lakás
fenntartásával járó (5) bekezdésben szabályozott Szt. 38. § (10) bekezdésében
részletezett költségekhez történő hozzájárulással, melynek átutalásáról az
önkormányzat polgármesteri hivatala gondoskodik.

6. Átmeneti segély
6.§

(1) A polgármester átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzd, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Átmeneti segélyre azon személy jogosult akinek:
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át.
(3) Az átmeneti segély minimális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 10 %-a, maximális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50 %-a.
(4) A segély összegének megállapításánál a család létszámát, az ellátottak számát, a
kiskorúak számát, a család egy főre jutó jövedelmét, vagyoni helyzetét, valamint
azt kell figyelembe venni, hogy a családban tartósan beteg vagy fogyatékos
személy él-e.
(5) Elemi kár miatt nyújtott átmeneti segély esetében a 100.000 Ft feletti elemi kár
bekövetkezéséről hivatalos igazolás szükséges.

4

7. Temetési segély
7.§

(1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,
vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segélyre azon személy jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) család esetén
150 %-át,
b) egyedül élő esetén
200 %-át.
(3) A temetési segély iránti kérelem a temetést követő egy hónapon belül nyújtható be.
(4) A temetési segély összege 8.000 Ft.

8. Kommunális szilárd hulladékszállítás díjának kompenzálása
8. §

(1) A polgármester kommunális szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási díjának
egyszeri támogatást állapít meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki a
kérelem benyújtását megelőző négy negyedévre vonatkozó közszolgáltatási díjat a
Szolgáltató részére megfizette, és azt okirattal igazolja.
(2) Egyszeri támogatásra azon személy jogosult akinek:
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át.
(3) A támogatás összege 3.000 Ft.
(4) A támogatás tárgyévben egy alkalommal állapítható meg.

9. Köztemetés
9. §

Nagybaracska község közigazgatási területén történt haláleset esetén a polgármester
önkormányzati határkörben az Szt. 48. §-ában meghatározottak alapján gondoskodik
az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
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10. Közgyógyellátás
10.§ (1) Az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt eseteken túl a szociálisan rászorult
személy részére közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg akinek
gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül
nem képes viselni, ha:
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át
meghaladja,
b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át
meghaladja.
(2) Az Szt. 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyógyellátásról a jegyző dönt.
A jogosultság egy évre állapítható meg.

11. Szociális faszedés
11. § (1) A Szociális Bizottság a szociálisan rászoruló személyek és családok részére a
szükségleteik kielégítését szolgáló támogatás címén a 6. §-ban szabályozott
feltételek esetén az önkormányzat használatában lévő erdőben esetenként ingyenes
faszedést biztosít.
(2) A támogatás mértéke családonként illetve személyenként legfeljebb 20 q
mennyiségű ágfa.
(3) A támogatásban részesülő köteles a munkaterületen az önkormányzat által
megbízott személy irányításával a részére biztosított ágfa mennyiséget
összegyűjteni, elszállításáról gondoskodni, az elszállítás után a munkaterületet
rendbe tenni.
(4) Amennyiben a támogatásban részesülő a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségét
nem teljesíti, úgy a továbbiakban szociális faszedésben nem részesíthető.
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12. Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei
12. § (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az
Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani az alábbiak szerint:
a) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint
higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség teljesítését,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartását, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,
c) az ingatlan előtti járdának a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes
területének a gondozását, tisztán tartását.
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is folyamatosan fenntartani.
(3) A jogosultság feltételeként e rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak betartását az
önkormányzat szociális bizottságának két tagja időszakonként ellenőrzi. Az
ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely alapján a jegyző az Szt. 35. § (2)
bekezdésében előírt intézkedést megteszi.

13. Rendszeres szociális segélyre vonatkozó külön rendelkezések
13. § Az az aktív korúak ellátására jogosult személy:
a) akinek részére a foglalkozás- egészségügyi szolgáltató hely orvosa véglegesen
alkalmatlan státuszt állapít meg, vagy hat hónap alatt másodízben kap alkalmatlan
minősítést, vagy
b) akinek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által megállapított
egészségkárosodása a 40 %-ot eléri, de a 49 %-ot nem haladja meg bérpótló juttatás
helyett rendszeres szociális segélyre jogosult.
14. § (1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontjában nevesített személyek részére a rendszeres
szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak
ellátására jogosult személy nyilatkozatában vállalja a Térségi családsegítő és
Gyermekvédelmi Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő szolgálat ) való
együttműködési kötelezettséget.
(2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében az a személy, akinek
rendszeres szociális segélyre való jogosultságát megállapították:
a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon
belül köteles felkeresni a Családsegítő szolgálat családgondozóját,
b) a családgondozónál kérelmezni a nyilvántartásba vételét,
c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik a Családsegítő
szolgálattal, továbbá,
d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
e) havonta kettő alkalommal a családgondozó által megadott időpontban
megjelenni.
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(3) A beilleszkedést segítő programok típusai – a rendszeres szociális segélyben
részesülő személyek szociális és mentális helyzetéhez igazodva – az alábbiak:
a) az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák
kialakítása elősegítésének programja,
b) az egyénnek az aktív foglalkoztatási szférába történő visszavezetésének
munkaerő-piaci esélynövelő programja.
(4) A beilleszkedést segítő programok kötelező tartalmi elemei:
a) személyi adatok,
b) megvalósítandó célok,
c) a kliens feladatai,
d) a családgondozó feladatai,
e) a Családsegítő szolgálatnál történő megjelenés dokumentálása.

14. Szociálpolitikai Kerekasztal
15. § (1) A Képviselő-testület a szociálpolitikai döntések szakmai véleményezésére,
értékelésére, elemzésére, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése
céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente egy ülést tart.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a Szociális Bizottság elnöke,
b) Nagybaracska Község Önkormányzat jegyzője,
c) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Integrált Szociális
Intézménye Nagybaracskai részlegének fenntartója által kijelölt képviselője,
d) a Térségi Családsegítő- és Gyermekszolgálat intézmény képviselője,
e) KOLPING Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsőbácskai
Kisrégió intézmény képviselője.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Szociális Bizottság elnöke vezeti.

15. Szociális alapszolgáltatások
16. § Az önkormányzat a 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a Magyar Kolping
Szövetséggel megkötött ellátási szerződés útján a KOLPING Alapszolgáltatási Központ
és Támogató Szolgálat Felsőbácskai Kisrégió Vaskút intézményével láttatja el. A
családsegítést a Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Gara intézményével
láttatja el.
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16. Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.20.) Kt. rendelet, a helyi
szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.20.) Kt. rendelet módosításáról szóló
7/2009.(V.8.) Kt. rendelet és 3/2010.(II.17.) Kt. rendelet.

Nagybaracska, 2011. január 20.

Király Sándor sk.
polgármester

Tóth Istvánné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Nagybaracska, 2011. február 17.

Tóth Istvánné sk.
jegyző

