Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
21/2013. (X. 09.) számú rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
valamint a személyes gondoskodásokról
a 28/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben
(továbbiakban: Szt.), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§-a (1) bekezdésének 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet célja
l. §
(1)
E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük
terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása — az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl — az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet hatálya – az e.) pontban foglalt eltérésekkel – kiterjed Gyömrő város
közigazgatási területén élő:
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlottakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra
d) 1magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
e) valamint az Szt. 3. § (2)-(3) bekezdésében felsorolt személyekre.

(2)

Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra
rászorulóknak – különös tekintettel a hajléktalan személyre - átmeneti segélyt, étkezést
biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

(3)

Az ellátást a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a
hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a
kifizetett átmeneti segély megtérítését.

(4)

A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört
gyakorló szerv az illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az
ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.
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Általános szabályok
3. §
(1)

A rendelet alkalmazása szempontjából meghatározó alapvető fogalmakat a Szt. 4. §-a
tartalmazza.
Eljárási szabályok
4. §

(1)

E rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási
szabályokat az Szt. és az egyéb jogszabályok határozzák meg.

(2)

A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási eljárási törvényt kell
alkalmazni. Amennyiben az eljárásban nincs ellenérdekű fél, úgy a döntés
egyszerűsített határozat formájában is meghozható.

(3)

Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.

(4)

Az eljárás megindítása történhet:




kérelemre (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.)
Kormányrendelet
(továbbiakban:
Korm.rendelet)
kötelező
kérelemnyomtatványai alapján),
hivatalból.

A kérelmet a Hivatal illetékes ügyintézőjénél kell előterjeszteni, vagy postai úton
benyújtani.
(5)

A kérelem elbírálására az a szociális hatáskört gyakoroló szerv köteles, amelynek
illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Az igénylő lakcíme az a lakóhely
vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

(6)

Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint vagyoni,
jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást kell benyújtani, akkor
ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak:
 a havonta mérhető jövedelmeknél egy hónap,
 egyéb jövedelmeknél egy év.

(7)

A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének
feltárásában.
Ha arról a rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket
a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírásához
elengedhetetlenül szükségesek.

(8)

Amennyiben az önkormányzat a környezettanulmány lefolytatása alapján kérelmező
életkörülményeire tekintettel a (7) bekezdésben foglaltakat vitatja, felhívhatja a
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kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha az ellátást megállapító
szerv a jövedelmet vélelmezi, a vélelmezett havi jövedelem nem haladhatja meg a
család által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes
havi fenntartási költségének háromszorosát.
(9)

A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt
a) a Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az
igényléshez szükséges iratokról,
b) a Szt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehető ellátások és
szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétel eljárási kérdéseiről.
A szociális igazgatási szervei
5. §

(1)

Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
b) a polgármester,
c) a jegyző
gyakorolja.
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(2)
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(3) A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
polgármester hatáskörében tartozó szociális ellátások:
a.
önkormányzati segély,
b.
önkormányzati segély keretén belül azonnali segély megállapítása,
c.
az Szt. 50.§ (3) bekezdésben meghatározott közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása (továbbiakban méltányossági közgyógymegállapítás)
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(4) A jegyző első fokon az alábbi hatáskörébe utalt hatósági ügyekben dönt:
a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
b) Rendszeres szociális segély
c) Normatív lakásfenntartási támogatás,
d) Ellátja az Szt-ben és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

(5)

2

A települési önkormányzat képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a
Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja a
a) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítását,
(továbbiakban: ápolási díj)

A jogosultságot megállapító szerv
a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a
továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek
fennállását kétévente,
b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását
évente legalább egyszer felülvizsgálja.

Módosította a Képviselő – testület 28/2013. (XII.19.) sz. rendelet 2.§-a, hatályos 2014. január 1-től.
Módosította a Képviselő – testület 28/2013. (XII.19.) sz. rendelet 3.§-a, hatályos 2014. január 1-től.
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(6)

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális ellátásra vagy
a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás
folyósítását a határozat meghozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(7)

A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres
szociális ellátás összegét a támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételeinek
fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló
jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett,
egy háztartásban élő családtagok száma megváltozott.

(8)

Az ellátások további felülvizsgálatát a Szt.25 § (4-12) bekezdése szabályozza.
Jogorvoslat
6. §
(1) Ha az ügyben első fokon a polgármester, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság
döntött, a fellebbezés elbírálására a képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete valamennyi szociális ellátás vonatkozásában
méltányossági jogkört gyakorolhat.
(3) Ha a hatósági ügyben első fokon a jegyző döntött, a fellebbezés elbírálására a Pest
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jogosult.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
7. §
(1) Szt. 17.§-ában meghatározottak az irányadók.
Adatkezelés
8. §

(1)

A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.

(2)

A nyilvántartások vezetése számítógépes programmal történik, annak részletes
szabályait a Szt. 18-24. §-a tartalmazza.

(3)

A szociális ellátások nyilvántartása az WIN-szoc. elnevezésű program alkalmazásával
biztosított.

(4)

A személyes szociális gondoskodásban részesülőkről az ellátó szociális intézmény
vezetője – külön jogszabály által előírt adattartalmú – nyilvántartást vezet.

(5)

A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a
polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi
hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából.

5

II. fejezet
Pénzbeli ellátások
Az ellátások formái
9. §
(1)

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.

5

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:

(2)

a) aktívkorúak ellátása (foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély),
b) lakásfenntartási támogatás,
c) ápolási díj,
d) méltányossági közgyógyellátás,
e) önkormányzati segély
f) önkormányzati segély keretén belül azonnali segély megállapítása.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Aktív korúak ellátása
10. §
(1)

Az aktív korúak ellátása igénybevételének módját jogosultsági és folyósítási
feltételeinek módját az Szt. 33–37/C. §, valamint a Korm. rendelet 15-17/B. §
szabályozza.

(2)

A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg, annak az aktív korú
személynek, aki az Szt. 33. § (1)-(6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(3)

Az a személy, akinek a (2) bekezdésben meghatározottak alapján aktív korúak
ellátásra való jogosultságát megállapították az Szt. 35. §-ban meghatározottak alapján
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, az Szt. 37. § alapján rendszeres szociális
segélyre jogosult.

(4)

A jogosultság egyéb feltételeiről és eljárási szabályairól az Szt. 35-37/D. §-ai
rendelkeznek.

(5)

Rendszeres szociális segélyre jogosult az a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő
kérelmező, akinek az intézményvezető által kiállított igazolás alapján a gyermek
napközbeni ellátását a biztosító intézmény a gyermek egészségi állapotára való
tekintettel, vagy egyéb más esetekre való hivatkozással nem tudja biztosítani.

(6)

A rendszeres szociális segélyben aktív korú nem foglalkoztatott /az Szt. 37.§ a. pontja
kivételével/ köteles a Vecsés és Környéke Társulás fenntartásában működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban CSASE), valamint az
illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével együttműködni.

(7)

Az együttműködés keretében jogosultnak minősül, az aki
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a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi nyilvántartásba vételét,
b) a beilleszkedését segítő programba való részvételről írásban megállapodik az
együttműködésre kijelölt szervvel, és
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(8)

Beilleszkedést segítő program típusai:
 kapcsolattartás,
 képesség- fejlesztő és életmódformáló foglalkozások,
 képzésben, oktatásban való részvétel,
 munkavégzésre való felkészítés,
 közfoglalkoztatási forma valamelyikében való részvétel,
 munkaügyi központtal való együttműködés, szakember bevonásával.

(9)

Együttműködésre kötelezett együttműködési kötelezettségének hiányát, valamint
közfoglalkoztatásban és képzésben való részvétel alóli akadályoztatását kérelem
alapján, az alábbiak szerint igazolhatja:
- egészségügyi és mentális problémák miatti indok alapján: házi orvosi igazolás
benyújtása,
- családi körülményeire való hivatkozással a CSASE igazolása.

(10)

Amennyiben az együttműködési kötelezettségének hiányát a rendeletben
meghatározottak szerint az együttműködés időpontjától számított 8 napon belül nem
igazolja a kötelezett, úgy a támogatás 3 hónapra felfüggeszthető.

(11)

A rendszeres szociális segély havi összegének megállapításánál az Szt. 37.§ (4-5) bek.
az irányadó.

(12)

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították
(kivétel az Szt. 37. §- ban foglaltak) - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

(13)

Az önkormányzat foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított
feltételeket teljesítse.
E rendeletben megállapított feltételek:
- lakott lakás vagy ház és annak udvarának, kertjének tisztántartása,
- kerítésen kívül határos terület, járda folyamatos tisztán tartása,
- az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának valamint higiénikus
állapotának biztosítása.

(14)

Fent megjelölt esetek folyamatos ellenőrzése, és a hiányosságok jelzése elsősorban a
közterület-felügyelők feladata.

(15)

A rendeletben megállapított hiányossági feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az
elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.

(16)

A kötelezettség nem teljesítése esetén a jegyző ismételten felszólítja jogosultat.
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(17)

Amennyiben a jogosult ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti e rendeletben foglalt
kötelezettségeit, úgy részére az ellátás folyósítása (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás)3 hónap időtartamra felfüggesztésre kerül.

(18)

Amennyiben 3 hónapon belül jogosult kötelezettségének eleget tesz,
folyósításra kerül.

(19)

Kötelezettség nem teljesítését, és annak okára való igazolást az önkormányzat csak
betegségre való hivatkozással fogadja el, mely esetben hivatalos orvosi igazolást kell
jogosultnak benyújtania.

(20)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy
kötelezettségét az Szt. 35. § (3) bekezdése alapján teljesíti.

(21)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy az Szt. 37.§ (3)
bekezdésében meghatározott önkéntes tevékenység teljesítésének érdekében köteles a
CSASE- val együttműködni.
A CSASE a felülvizsgálathoz szükséges igazolásokat köteles hatóságom részére
megküldi.

(22)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %.-a.

(23)

A foglalkoztatás helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésére az Szt. 34. §
(2) bekezdése, valamint a 36. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak, a
szüneteltetésére az Szt. 36. § (1) bekezdésében és a 37/B. § (1) bekezdésében
meghatározottak az irányadóak.

(24)

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, annak a foglalkoztatás
helyettesítő támogatásra, valamint rendszeres szociális segélyre jogosult személynek,
aki az Szt. 34. § (2), -ben, valamint a 37/B. § (2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelel.

(25)

A közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra, valamint a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatát
a közfoglalkoztatás megszűnését követően kell lefolytatni.

(26)

A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultság az
Szt. 37/C. § - ban foglaltak alapján történik.

(27)

A CSASE legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a személy bevonásával – módosítja a
programot.

ellátás tovább

együttműködési

Lakásfenntartási támogatás
11. §
(1)

A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására és folyósítására az Szt.38. §--a
az irányadó.
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(2)

A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének tisztántartására
köteles.

(3)

A lakókörnyezet tisztántartására vonatkozó eljárások az e rendelet 10. §-nak (16-22)
bekezdésével azonosak.

(4)

A normatív lakásfenntartási támogatások kifizetése a Korm.rendelet 6.§ (3)
bekezdésben foglaltak szerint fizethető ki.

(5)

Fenti ellátást a jegyző méltányossági jogkört gyakorolva, krízis helyzetre való
tekintettel az éves megállapított ellátást egy összegben is kifizetheti.
Ápolási díj
12. §

(1)

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2)

A Települési Önkormányzat Képviselő-testülete átruházott hatáskörében a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

(3)

Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetében annak 150 %-át.

(4)

A (1 -3) bekezdésben meghatározott ellátási forma megállapítása során a Szt. 40. §-tól
a 43/B. §-ig megfelelően alkalmazni kell.
Önkormányzati segély6
13. §7

(1)

A Polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére
önkormányzati segélyt nyújthat, feltéve, ha a kialakult élethelyzet önhibájára nem
vonatkoztatható vissza, a kérelmező terhére nem róható fel.

(2)

A polgármester kivételesen méltányos esetben, jövedelemre tekintet nélkül évente
egyszeri 4.000,- Ft-ig terjedő önkormányzati segély keretén belül azonnali segélyt
állapíthat meg, gyógyszer-, kórházi kezelés esetére. A kérelem indokát bizonyítani
kell.

(3)

Az önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás
díjaként is megítélhető.

(4)
6
7

Önkormányzati segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:
a. természeti csapás, elemi kár esetén,

Módosította a Képviselő – testület 28/2013. (XII.19.) sz. rendelet 6.§-a, hatályos 2014. január 1-től.
Módosította a Képviselő – testület 28/2013. (XII.19.) sz. rendelet 7.§-a, hatályos 2014. január 1-től.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

ellátatlan személy részére,
tartós, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén,
haláleset miatt,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
gyermek iskoláztatásához,
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul
egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(5)

Az önkormányzati segély összege egyedülálló és családos esetén
a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a,
b) felső határa 25.000,- Ft, kivéve az elemi károsultak segélyét, ahol a segély felső határa
50.000,- Ft lehet.

(6)

Súlyos, az életet, testi épséget veszélyeztető, a veszélyeztetett személy hibájául fel
nem róható elemi szintű épületkárra, egyszeri alkalommal 80.000,- Ft összegű segély
adható, ezen ellátásban részesülő a segély megállapítását követő év december 31.
napjáig lakásfenntartási támogatást nem vehet igénybe.

(7)

Önkormányzati segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át, egyedülálló személy esetén, illetve ha a családban valamely
családtag tartós betegsége áll fenn, indokolt esetben önkormányzati segély nyújtható
akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(8)

Kivételesen méltányosságból jövedelemhatárra való tekintet nélkül önkormányzati
segély állapítható meg annak a személynek, aki a kérelem benyújtását megelőző 2
éven belül nem részesült szociális ellátásban.

(9)

Önkormányzati segély egy naptári éven belül maximum négy alkalommal nyújtható
be.

(10) A Polgármester a 11. §. e-i pontjai esetében önkormányzati segélyt állapíthat meg, ha
kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(11) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a
rendelet 1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a
közös háztartásban élők jövedelemigazolását, és amennyiben lehetséges, az
önkormányzati segély indokoltságáról szóló igazolást (pl. elemi kár esetén a helyreállítás
költségeiről készített kimutatás, tartós betegséget igazoló orvosi-, vagy kórházi igazolás,
válsághelyzetben lévő várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló igazolás,
gyermekek hátrányos helyzetéről szóló igazolás, stb).
(12) Amennyiben a Polgármester az önkormányzati segély rendeltetésszerű felhasználását úgy
látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást (élelmiszer,
tüzelősegély, közüzemi díj, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, stb.)
nyújthat.
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(13) Az önkormányzat polgármestere temetési költségekhez való hozzájárulásként
önkormányzati segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 130 %-át, egyedülálló esetében a 150%-át nem haladja meg.
(14) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-ánál, de
elérheti a temetés teljes összegét is. A megállapított segély összegét, vagy a kérelem
elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell
vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.
(15)

A temetési költségekhez való hozzájárulásként önkormányzati segélyt a halálesetet
követő 1 hónapon belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a közös
háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának
másolatát és az eredeti temetési számlákat.

(16) Temetési költségekhez önkormányzati segély nem állapítható meg annak aki a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban
részesült.
(17) Az önkormányzati segély kifizetése a döntést követő 8 napon belül történik, a
természetben nyújtott önkormányzati segély kifizetése az adott támogatási formától függ.
Temetési segély
14. §8
Közgyógyellátás
15. §
9

(1)

(2)
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(1)

A Polgármester közgyógyellátási jogosultságot állapít meg, annak a szociálisan
rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nem egyedül élő személy
esetében 150%-át, egyedül élő esetében 200 %-t, továbbá a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértékét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25
%-át meghaladja.
Az eljárás során az Szt. 49-53. §-ban, valamint a Korm. rendeletben meghatározott
szabályokat kell alkalmazni.
Természetben nyújtott szociális ellátások
16. §
Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
a.
lakásfenntartási támogatás,
b.
önkormányzati segély,
c.
köztemetés,
d.
közgyógyellátás.
e.
aktívkorúak ellátása

Hatályon kívül helyezte a Képviselő – testület 28/2013. (XII.19.) rendelet 10.§ (2) bekezdése, hatályos 2014.
január 1-től.
9
Módosította a Képviselő – testület 28/2013. (XII.19.) sz. rendelet 8.§-a, hatályos 2014. január 1-től.
10
Módosította a Képviselő – testület 28/2013. (XII.19.) sz. rendelet 9.§-a, hatályos 2014. január 1-től.
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Szociális szolgáltatások
17. §
(1)

Ezen ellátások a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó
ellátások.
Szociális alapszolgáltatások
18. §

(1)

A szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat
 étkeztetést,
 házi segítségnyújtást
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
 nappali ellátást biztosít társulás formájában.

(2)

Társulás neve: Gyömrő és Környéke Társulás

(3)

Székhelye: 2230. Gyömrő Szabadság út 1.

(4)

Célja: A Mötv.-ben meghatározott önkormányzati társulási jog gyakorlati
érvényesítésével a társult önkormányzatok közös érdekű feladatainak célszerű,
gazdaságosabb,
hatékonyabb
megvalósításával
polgároknak
nyújtott
közszolgáltatásaik színvonalainak javításával a tagok önkéntességének és
egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok ellátásával és a
közös intézményi struktúra fenntartásával járó költségek csökkentése.
Záró rendelkezések
19. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális törvényt és a vonatkozó
jogszabályokat kell alkalmazni.
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Gyömrő Város
Önkormányzat Képviselő - testületének pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról valamint a személyes gondoskodásról szóló 4/2010.(III.17.) sz. rendelete, illetve
a 4/2010.(III.17.) sz. rendelet módosításáról szóló 13/2011.(V.03.) sz. rendelet hatályát veszti.
Gyömrő, 2013. szeptember 23.
Gyenes Levente s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. október 09.
Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2013. december 19.
Varga Ernő
jegyző

