Tervezet
/ 2015 (

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének
) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és egyes szociális
ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) d) és g) pontjában kapott felhatalmazás és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI. törvény
18.§ (2) és a 131.§ (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§

E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak
megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben
biztosított szociális támogatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és
garanciáit.
A rendelet alkalmazási köre

2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pomáz Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, a Sztv. 3. §-ában, valamint a Gyvt 4. §-ában
meghatározott személyekre.
(2) Az Sztv-ben meghatározott feltétel szerint a rendelet hatálya a város területén
tartózkodó hajléktalanokra, valamint a Sztv. 7. § (1) bekezdése szerinti rászorulókra is
kiterjed.

3.§

Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket:
a)
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
valamint átruházott hatáskörben
b)
Pomáz Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága,
c)
Pomáz Város Polgármestere
d)
Pomáz Város Jegyzője gyakorolja.
Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott szociális ellátások

4.§

(1)
(2)

A szociális rászorultságtól függő ellátások formái:
a) pénzbeli támogatások,
b) természetbeni támogatások
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli települési támogatás formái:
a) Átmeneti települési támogatás
b) Fűtési támogatás
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c) Beteggondozási támogatás
d) Temetési támogatás
(3)

5.§

A természetben nyújtott szociális ellátások formái:
a) köztemetés,
b) természetben adott települési támogatás,
c) térítésidíj átvállalása.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a)
gyermekek napközbeni ellátása
b)
nappali ellátást nyújtó támogatások:
-szociális étkeztetés,
-házi segítségnyújtás,
-idősek klubja,
-családsegítés.
II.

Fejezet

Eljárási rendelkezések
6.§

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket Pomáz Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell
benyújtani.

7.§

A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
-a kérelmező nevét,
-születési helyét, idejét,
-anyja nevét,
-társadalombiztosítási azonosító jelét,
-családi állapotát,
-állandó lakcímét,
-tartózkodási helyét,
-a kérelmezővel egy háztartásban élők személyi adatait.

8.§

(1)
A szociális ellátások benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. Rendszeres jövedelmek
esetében irányadó három hónap, egyéb jövedelmek esetében egy év. Egyéni
vállalkozó jövedelmének igazolásához az illetékes NAV igazolása szükséges.
(2) Amennyiben a kérelmező az előző bekezdésben megjelölt igazolásokat nem
csatolja, úgy 8 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.
(3)

A kérelmező írásbeli nyilatkozatot tehet a Polgármesteri Hivatalban:
a) ha nem tudja, illetve nem képes jövedelmi viszonyairól igazolást
becsatolni,
b) az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett a bizonyítani kívánt
tényről.
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(4)

Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt
adatokat, tényeket, nyilatkozatot, valamint a szociális helyzetet
környezettanulmány során ellenőrizheti, a vagyoni helyzetre vonatkozó
nyilatkozatban foglaltak ellenőrzésést kezdeményezheti, illetve ebből a célból
más, illetékes Polgármesteri Hivatalt vagy más hatóságot kereshet meg.

9. § A pénzbeli és a természetbeni szociális támogatások - kivéve a 16.§, 17.§, 18.§ -ban
foglalt támogatást - a támogatások jogcímtől függetlenül évente három alkalommal
állapíthatóak meg.
10.§

(1)
E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Sztv.) 4.§-ában meghatározottakat
alkalmazni kell.

11.§

A Polgármester, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a Jegyző által
átruházott hatáskörben hozott érdemi határozat ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül Pomáz Város Képviselő-testületéhez címzett, a Polgármesteri Hivatalhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A Képviselő-testület által hozott érdemi döntés
ellen a Szentendrei Járásbíróságnál lehet keresettel élni.

12.§

A jogosulatlanul igénybevett ellátás megszüntetésére és megtérítésére az Sztv.17-§ban foglaltak az irányadók.
III. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni támogatások
1. Pénzbeli települési támogatás

13.§ (1) Pénzbeli támogatás állapítható meg, amennyiben a családban az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül
élő esetén háromszorosát nem haladja meg és a család vagyona nem haladja meg az
Sztv. 4.§ (1) b) pontjában meghatározott vagyon mértéket.
(2) Átmeneti támogatást állapíthat meg átruházott hatáskörben az Sztv. 7.§ (1)
bekezdése szerint
a) a Jegyző évente két alkalommal, maximum 10.000.- forint összegig ,
b) a Polgármester rendkívüli esetekben vagy a szociális helyzetromlást, létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet bekövetkezése esetén maximum 50.000.- forint összegig,
c) átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság rendkivüli
esetben 100.000.- forint összegig.
(3) Pénzbeli települési támogatás a 13.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott esetekben
természetben is adható, amennyiben az a szociálisan rászorult személy számára a
segítségnyújtás érvényesülése érdekében indokolt.
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Fűtési támogatás
14.§ 1) Évente kétszer 13.000.- forint fűtési támogatás állapítható meg annak a családnak,
ahol a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét, egyedül élő esetén háromszorosát nem haladja meg.
2) Fűtési támogatási kérelem csak az adott év január és október hónapjaiban
kérelmezhető.
3) A kérelmezőnek nyilatkozni kell a fűtés módjáról.
Beteggondozási támogatás
15.§ (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy – aki előreláthatólag három hónapnál
hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel - ápolását, gondozását
végző hozzátartozónak beteggondozási támogatást e rendeletben meghatározott
feltételek esetén átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
állapíthat meg. A méltányosságból megállapított beteggondozási támogatás
jogosultság feltételeinek fennállását a bizottság évente felülvizsgálja.
(2) A nagykorú személy után, méltányosságból történő beteggondozási támogatás
megállapítás feltétele, hogy :
- az ápolt személy állapotára vonatkozó, évente kiadásra kerülő házi orvosi igazolás,
- a Szociális és Egészségügyi és Sport Bizottság felkérésére a Szociális Szolgáltatási
Központ szakembereinek eseti szúrópróbaszerű ellenőrzésének eredményéről szóló
szakvélemény, mely igazolja, hogy az ápolás az általánosan elvárhatóan meghatározott
feltételek szerint zajlik, többek között ápoló gondoskodik
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről,
különösen a megfelelő étkeztetéséről, legalább napi egyszeri meleg étel, és legalább
kétszeri hideg élelem biztosításáról,
b) gyógykezeltetéshez, gyógyszerhez való hozzájutásáról,
c) egyéb alapápolási feladatok ellátásáról,
d) az ápolásra szoruló és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményeinek
biztosításáról, különösen mosdatásáról, fürdetéséről, ruházatának, ágyneműjének
mosásáról,
e) az ellátott lakásának takarításáról, tisztántartásáról és fűtéséről,
f) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről,
- az ápoló és együttlakó közeli hozzátartozóinak egy főre jutó havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át
nem haladja meg.
(3) Az ápoló a beteggondozási támogatás folyósítása alatt kereső tevékenységet
folytathat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát
nem haladja meg és más rendszeres pénzellátásban nem részesülhet.
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(4) A beteggondozási támogatás összege havonta 28.000.- forint, melynek
folyósításáról havonta utólag minden hónap ötödik napjáig kell gondoskodni.
(5) A beteggondozási támogatás megszüntetésre kerül, amennyiben az ellenőrzések
során megállapítást nyer, hogy az ápolást végző személy a (2) bekezdésben foglalt
feladatait nem, vagy csak részben látja el, illetve a feltételek fennállásában változás áll
be.
Temetési támogatás
16.§

(1) Pomáz Város Polgármestere – átruházott hatáskörben – temetési támogatást
állapíthat meg annak a kérelmezőnek, aki a 2.§ (1) pontjában meghatározott közeli
hozzátartozó eltemetéséről gondoskodik.
(2) Nem állapítható meg temetési segély, ha a kérelmező háztartásában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
egyedülálló esetén négyszeresét meghaladja.
(3) A temetési támogatás összege 35.000.-Ft.
(4) A temetési támogatás kérelemhez be kell nyújtani a temetési számlákat és az
elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
2. Természetben nyújtott szociális ellátás
Köztemetés

17.§

(1)Pomáz Város Polgármestere – átruházott hatáskörben - az elhunyt közköltségen
történő eltemettetéséről az Sztv.48. §-a alapján gondoskodik.
(2) A Polgármester az Sztv.48. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a
köztemetés költségeinek megtérítésére hagyatéki teherként történő bejegyzését
elrendelő vagy a megtérítéséről rendelkező határozat kézhezvételét követő 15 napon
belül benyújtott kérelemre, méltányosságból engedélyezheti:
a)a köztemetés költségének maximum 6 havi részletben történő megfizetését, ha az
eltemettetésre köteles személy
aa) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem éri el,
vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum két és
félszeresét nem éri el,
b)a köztemetés költsége megtérítésének legfeljebb 50 %-kal történő csökkentését, ha
az eltemettetésre köteles személy
ba) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum két és félszeresét nem éri
el, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét
nem éri el,
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c) a köztemetés költsége megtérítésének elengedését, ha az eltemettetésre köteles
személy
ca) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el,
vagy
cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum
másfélszeresét nem éri el.
Gyermekintézmények és speciális elhelyezést biztosító
intézmények térítési díjainak átvállalása
18.§

(1) Az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság -átruházott
hatáskörben- az Sztv. 47.§-ban foglaltakra tekintettel természetben nyújtott szociális
ellátásként a gyermekintézményben, speciális elhelyezést biztosító intézményekben
fizetendő térítési díjat részben, vagy teljes egészében átvállalja, ha az érintett
családjának helyzete azt indokolja.
(2) Az ellátás megállapítása kérelemre történik, melyet az intézmény is benyújthat.
(3) A támogatás időtartama a nevelési és oktatási intézményekben nevelési évre,
illetve tanévre történik.
(4) A támogatásra jogosultságot megállapító határozat alapján az intézmény utólag
havonta közli az igénybevett étkezések, gondozási díj összegét, ennek megfelelően
kerül sor a térítési díj átutalására, indokolt esetben a szülő részére/számla ellenében/
történő kifizetésre.
(5) Az Önkormányzat az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság döntése alapján,
indokolt esetben más településen lévő gyermekintézménybe, speciális elhelyezést
biztosító intézménybe történő utaztatás költségeit részben vagy teljes egészében
átvállalhatja.
(6) A támogatási jogosultságot az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság évente
felülvizsgálja.
IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekek napközbeni ellátása

19. § (1) Pomáz Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását, nappali gondozás
keretében, munkanapokon nyitva tartó bölcsőde útján látja el a Gyvt. 42.§ és 42/A.§aiban foglaltak szerint.
(2) Bölcsődei felvétel során a Gyvt. 42/A.§-ban meghatározottakon túl előnyben
részesíthető az a harmadik életévét be nem töltött gyermek,
a) akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük vagy betegségük miatt a
napközbeni ellátást nem képesek biztosítani,
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b) akit az Sztv. 4.§ (1) l) pontja szerinti egyedülálló személy nevel,
c) akinek egyik szülője tartósan munkaképtelen, beteg,
d) akinek családjában 3, vagy több gyermek van.
(3) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani, aki saját
hatáskörében dönt a felvételről.
Gondozási Központ
20.§

(1) Pomáz Város Önkormányzata az időskorúak alap és nappali ellátásának, átmeneti
elhelyezésének biztosítására integrált szociális intézményt, Szociális Szolgáltatási
Központot működtet.
(2) Az ellátás igénybevételének módjára az Sztv.93.§ - 94/C.§-ban foglaltak az
irányadók.
Térítési díjak

21. § (1) Pomáz Városban a személyi gondoskodást nyújtó ellátásokért - kivéve a
családsegítést - térítési díjat kell fizetni. Az Önkormányzat által biztosított intézményi
ellátásokban részesülő személyek által az étkeztetésért, gondozásért fizetendő térítési
díjak mértéke az Sztv. 114.§, 115.§ és a 116.§-ai figyelembevételével kerül
megállapításra.
(2)
Az intézményi térítési díj és személyi térítési díj mértékét az önkormányzat
évenként rendeletben állapítja meg.
(3)
Az intézményi térítési díj és személyi térítési díjakra vonatkozó javaslatot az
intézmény vezetője minden év március 31. napjáig - étkezési normadíj változása
esetén a változást követő 15 napon belül - köteles benyújtani a Szociális, Egészségügyi
és Sport Bizottság elnökének bizottsági jóváhagyás céljából.
Záró rendelkezések
22.§

Ez a rendelet 2015. március 01. napon lép hatályba.

23.§

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Pomáz Város Önkormányzata
képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 6/2011.
(VI.1.) számú önkormányzati rendelete és az aktív korú nem foglalkoztatottak
együttműködési kötelezettségeiről, valamint a közcélú munkavégzésről szóló 9/2009.
(III.26.) számú önkormányzati rendelete.
Vicsi László
polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző
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1.sz. melléklet
a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról rendelet megalkotásához
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1. Jogszabály megalkotásának szükségessége
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1. napjától jelentős
mértékben átalakul. Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 6/2011.(IV.1) rendelete
vonatkozásában a jogszabály változásokat figyelembe véve indokoltnak látszik a többször
módosított a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/2011. (IV.1.) számú
önkormányzati rendelet és a többször módosított az aktív korú nem foglalkoztatottak
együttműködési kötelezettségeiről, valamint a közcélú munkavégzésről szóló 9/2009.(III.26.)
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet
megalkotása, Pomáz Város Önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is
törekedni fog a szociálisan rászorulók széleskörű támogatására.
2. A szabályozás várható következményei
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1. napjától egységesen
települési támogatás lesz. E támogatás keretében Pomáz Város Önkormányzata az
általa támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújt
támogatást. Figyelembe véve az önkormányzat költségvetési forrásait a települési
támogatás keretében a szociálisan rászorult embereken, családokon továbbra is segít.
b) környezeti és egészségi következményei: nem vizsgálható.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többletet nem igényel.
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:
Személyi feltételek: többletet nem igényel
Szervezeti feltételek: változtatás nem igényel
Tárgyi feltételek: változtatást nem igényel
Pénzügyi feltételek: többletet nem igényel
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2. sz. melléklet
Indokolás
a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, önkormányzati rendelet
tervezethez
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1. napjától jelentős
mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen
elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség
szociális bizottságának erősítésében, a szociális támogatások biztosításában. A kötelezően
nyújtandó ellátásokat 2015. március 1. napjától a járási hivatalok állapítják meg, melyek a
következők:
-aktív korúak ellátása
- időskorúak járadéka,
-ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
-közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)
-egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Az önkormányzat által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz,
amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
2015. március 01. napjával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényt (továbbiakban: Sztv.) megváltozik. A jogszabály változásokat figyelembe véve
indokoltnak látszik a többször módosított a szociális igazgatásról és egyes szociális
ellátásokról szóló 6/2011. (IV.1.) számú önkormányzati rendelet és a többször módosított az
aktív korú nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettségeiről, valamint a közcélú
munkavégzésről szóló 9/2009.(III.26.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.
A Pomáz Városában a szociális rászorultságtól függő ellátások formái pénzbeli és
természetbeni támogatások.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli települési támogatás formái:
- átmeneti települési támogatás
- fűtési támogatás
- beteggondozási támogatás
- temetési támogatás.
A természetben nyújtott szociális ellátások formái:
- köztemetés
- természetben adott települési támogatás
- térítési díj átvállalása.
Az Sztv. Által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az
önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének
meghatározásához.
Pomáz Város Önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is törekedni fog a
szociálisan rászorulók széleskörű támogatására.
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