Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Galgahévíz Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/a. § (2)
bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV tv.
16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 9.§
(3) bekezdésére, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen
módosított 1990. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1)
bekezdés, 26.§., 32.§ (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés, 35. § (2) bekezdés, 37/A.§ (1)
bekezdés. 38.§ (1) bekezdés c) pontja és (9) bekezdés, 43/B.§, 45.§, 46.§, 47.§ (2) bekezdés,
50.§ (3) bekezdés, 58/B. §, 62.§.(2) bekezdés, 132.§ (4) bekezdés
1. alcím
Általános rendelkezések
1.§ E rendelet meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli-, természetbeni-, és
a szermélyes gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és
jogosultsági szabályokat, azok igénybe vételének és érvényesítésének módját,
feltételeit és garanciáit.
2.§

(1) A rendelet hatálya a (2-3.) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Galgahévíz
község Közigazgatási területén élı magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és
letelepedettekre, a hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert
személyekre.
(2) A rendelet hatálya a Szociális tv. 7.§.(1) bekezdésében meghatározott ellátások
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális
Kartát megerısítı országoknak a Galgahévíz község közigazgatási területén jogszerően
tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Galgahévízen bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) a Szociális tv. 32/b.§ (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı
alkalmazásaira szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben maghatározott jogosulti
körbe tartozó személyre, amennyiben ellátás igénylésének idıpontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogát a Magyar Köztársaság terén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Galgahévízen bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.

3.§ (1) A szociális feladat és hatásköröket átruházott jogkörben, a polgármester,
(továbbiakban: polgármester) gyakorolja, ha törvény vagy e rendelet eltérıen nem
rendelkezik.
(2) Az átruházott jogkörben hozott döntései elıtt a polgármester kikérheti a Kulturális,
Sport, Oktatási és Szociális Bizottság véleményét.
4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezınek, vagyoni,
jövedelmi viszonyairól nyilatkoznia kell a hatályos jogszabályokban elıírt
nyomtatványokon.
(2) Az eljárással kapcsolatos nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban kérhetıek,
illetve letölthetıek www.galgaheviz.hu honlapról.
5. § A szociális törvényben írt szociális ellátás megtérítés elengedése, csökkentés,
részletfizetés tárgyában a Képviselı-testület jogosult eljárni.
2. alcím
Pénzbeli ellátások
6. § Galgahévíz Község Önkormányzata a Szociális Törvényben elıírt pénzbeli ellátásokat
biztosítja.
7.§ (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátás esetén a kérelmet a Polgármesteri Hivatalban
(2193 Galgahévíz, Fı út 143.) kell elıterjeszteni.
(2) E rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások megállapítására, kifizetésére,
folyósításra, ellenırzésére a szociális törvény elıírásait kell alkalmazni. A pénzbeli
ellátások kifizetése módjáról a jogosultat a határozatban tájékoztatni kell.
(3) A rendszeres pénzellátásokat havonta utólag a tárgyhónapot követı hó 5. napjáig
kell kifizetni.
Aktív korúak ellátása
8.§ (1) A bérpótló juttatásra jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve
az ellátást jogosultja köteles lakókörnyezetét rendben tartani.
(2) A lakókörnyék rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy jogosult által
életvitelszerően lakott ház és annak udvara, kertje a háza és telke elıtt lévı közterület
tisztántartására rendeltetésszerő használhatóságának és higiéniás állapotának
biztosítására köteles. E kötelezettségrıl a határozatban rendelkezni kell.
9.§ Az Önkormányzat a szociális törvényben elıírt együttmőködési kötelezettség
biztosítására a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot (2193 Galgahévíz, Fı út 143.)
jelöli ki a szociális törvény szerinti rendszeres szociális segélyben részesülı ellátottak
részére.
Lakásfenntartási támogatás
10.§ (1) Helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátás.
(2) Lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az 1 fıre jutó havi
jövedelem határa a mindenkori öregségi minimum nyugdíj összegének 200 %-át nem
haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri az
összjövedelem 30%-át, feltéve, hogy az egy lakóra jutó lakás m2 aránya nem haladja
meg a 35 m2-t, s a lakást használók egyikének vagyona sem haladja meg a Szociális
Törvényben elıírt vagyon mértékét.
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(3) A helyi lakásfenntartási támogatást minimum 3 hónapra, maximum 6 hónapra lehet
megállapítani, s havi összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehetı költségek a szociális
törvényben leírt költségek közül, a családban felmerülı költségek éves összegének egy
havi átlaga, számlával, okirattal igazolt módon.
Ápolási díj
11.§ (1) A Polgármester ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartónak, aki a 18. életévét
betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben az egy fıre
számított havi családi jövedelem egy fıre jutó összege nem több, mint az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-át.
(2) Az (1) bekezdésben írt ápolási díj kérelemre vonatkozó eljárást e rendelet és más
hatályos jogszabályok állapítják meg.
Átmeneti segély
12.§ (1) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt, akinek a családjában az 1 fıre
számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét.
(2) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt az egyedül álló személyt, akinek a
jövedelme a mindenkori öregségi minimum nyugdíj 150 %-át nem haladja meg.
Temetési segély
13.§ (1) A Polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak - a szociális törvényben írt
esetben, ha az 1 fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló kérelmezı esetén, a mindenkori
öregségi nyugdíj összegének 150 %-át.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 100 ezer Ft.
3. alcím
Természetben nyújtott szociális ellátások
14.§ (1) Rendszeres szociális segélyt természetbeni ellátásként a Szociális Törvényben elıírt
esetekben a hatáskörrel rendelkezı határozatban kell, hogy elıírja, a természetbeni
juttatás formájára és teljesítésére is kiterjedıen.
(2) Természetbeni ellátás formái: élelmiszer, tankönyv, tüzelı, közüzemi díjak
kifizetése, intézményi térítési díjak kifizetése.
Köztemetés
15.§ (1) A Képviselı-testület az eltemettetésre köteles személyt,- kérelemre, részben vagy
egészben mentesítheti az eltemettetés költségének megtérítési kötelezettsége alól, ha a
kötelezett vagy családja megélhetését az összeg részbeni vagy egészbeni megfizetése
veszélyezteti.
Közgyógy ellátás
16.§ (1) A Jegyzı a szociális törvényben foglaltakon túl azt a szociálisan rászorult személyt
is közgyógy ellátásban részesíti, akinek az 1 fıre számított havi családi jövedelme nem
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haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül
álló esetén annak 200 %-át, feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben írt esetben a Jegyzı az eljárás során a szociális törvény és jelen
rendelet elıírásai szerint jár el.
4. alcím
Szociális szolgáltatások
17.§ (1) Szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi szociális szolgáltatásokat
biztosítja, mint alapszolgáltatást.
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés (Gyermekjóléti Szolgálattal együtt)
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) és c) pontjában elírt szolgáltatást
Intézményfenntartó Társulási formában biztosítja kistérségi szinten (Kistérségi
Gondozási Központ Aszód 2193 Galgahévíz, Fı út 143.)
18.§ (1) A Szociális Törvényben leírt napi egyszeri meleg étkezésre jogosultságot
környezettanulmány, orvosi szakvélemény alapján lehet megállapítani.
(2) Szociális étkeztetésre való jogosultságot a Polgármester határozattal állapítja meg.
19.§ Szociálpolitikai kerek asztal tagjai a polgármester, jegyzı, szociálpolitikai ügyintézı,
háziorvos, házi gyermekorvos, védını, az intézmények vezetıi, gyermekvédelmi
felelısei és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıi.
20.§ (1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2010. (II.10.) rendelete a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
Galgahévíz, 2011. január 24.

Vanó András
polgármester

dr. Král László
jegyzı

Kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára kifüggesztve 2011. február 15.

dr. Král László
jegyzı
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