Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított
14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
egységes szerkezetben
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 37. § (1)
bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1)-(3) bekezdésében, a 46. § (1)
bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Sztv.) helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak
megfelelően, meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit.
(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész
család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális
ellátási formákat, amelyek a család szerepét ez által is erősítik.
(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében
alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Eplényben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel (továbbiakban: lakcím) rendelkező, s életvitelszerűen a községben tartózkodó
a)
b)
c)
d)

magyar állampolgárokra,
bevándoroltakra és letelepedettekre,
hontalanokra és
a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Sztv. 3. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 6.
§-ban és a 7. § (1) bekezdésében, valamint az e rendeletben külön megjelölt
személyekre.
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Módosította a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a azzal, hogy hatályon kívül helyezte a „a 38. § (1)
bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében,” szövegrészt. Hatályos 2012. január 28. napjával.
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(3)2 Az e rendeletben, valamint a Sztv. 7. § (1)-(2) bekezdésében, a 17. § (5)
bekezdésében, a 25. §. (3) bekezdés ba), bb), bc), bd) pontjában, a 45. § (1)
bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében meghatározott
szociális hatáskörök gyakorlását Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesterre ruházza át.

3. Eljárási rendelkezések
3. § (1) A Sztv-ben és az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a
körjegyzőségi feladatokat ellátó Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal) Igazgatási Osztályán (továbbiakban: Osztály) lehet
benyújtani.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a
vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozó személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira
vonatkozóan különösen a következő iratokat becsatolni:
a) a rendszeres jövedelemről szóló igazolást,
b) a hitelt érdemlő igazolást és nyilatkozatot a lakással kapcsolatos kiadásokról,
c) nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről és
d) a pénzintézet igazolását a kölcsöntartozás összegéről, a havi törlesztő részletről és
a visszafizetés időtartamáról.
Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat - illetve ezek hivatalból
történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.
(3) A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban együttélést, a saját
háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy
esetében a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget az önkormányzattól
vagy szociális intézményektől igénybevett ellátást, lakáscélú kölcsöntartozást,
közüzemi vállalattal szemben fennálló díjhátralékot köz-, vagy hitelt érdemlő
magánokirattal, illetve a Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett
nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.
(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, és az igazolás módja
a) a jövedelem számításánál az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell
eljárni,
b) a jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának
megfelelő igazolás, vagy annak fénymásolata, a jövedelemről tett nyilatkozat
melléklete.
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bekezdésében,” szövegrészt. Hatályos 2012. január 28. napjával.
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(5) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni
körülményeinek, valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség
szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői,
pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása
érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakásban élő közeli hozzátartozókra
vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk
beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a
kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.
(6) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét a települési önkormányzat jegyzője által
megállapítottak szerint kell figyelembe venni.
(7) Az egyes támogatásokra benyújtott kérelmek elbírálásánál a korábban megállapított
és már folyósított önkormányzati támogatást a jövedelem számításakor figyelembe
kell venni.
(8) A polgármester a soron következő rendes testületi ülésén köteles beszámolni arról,
hogy ellátási formánként
a) összesen hány személy részesült segélyben, illetve támogatásban,
b) hány kérelmet utasított el és
c) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra.
4. § A Sztv. 7. § alapján az arra rászoruló személynek nyújtott átmeneti segélyek, az ellátás
összegének, a Sztv. 48. § alapján végzett köztemetés költségének visszaigényléséről a
polgármester gondoskodik.
5. § (1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben postai utalással, lakossági
folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági
társaságokhoz, intézményekhez történő utalással, természetben is nyújthatóak. Az
átmeneti segély, valamint a helyi lakásfenntartási támogatás, szociális utalvány
formájában is nyújtható.
(2) Az a személy, aki az e rendeletben megállapított folyamatos támogatások
- közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás – valamelyikében részesül, köteles a
lakcímében, szociális körülményeiben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban, az ápolt
egészségi állapotában, valamint a gyermek elhelyezésében, családi jogállásában
bekövetkező változásról 15 napon belül írásban bejelentést tenni az Osztályon.
II. fejezet
Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
4. Aktív korúak ellátása
6. § (1) Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokat az Sztv. és kapcsolódó
jogszabályok határozzák meg.
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(2) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama
alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha
a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét
legalább 40 %-ban elvesztette és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértői Intézetnek (továbbiakban: szakértői bizottság) az egészségkárosodás
minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy
szakvéleményét csatolja, vagy
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való
részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy
c) gyermeket vár, és ezt terhes-gondozási kiskönyvvel igazolja, vagy
d) a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a
munkaköri alkalmassági vizsgálaton 6 hónapon belül legalább 2 alkalommal „nem
alkalmas” minősítést kapott.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő Sztv. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban
meghatározott személy a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal (a
továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) történő együttműködés keretében az
alábbiak szerint köteles eljárni:
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül meg kell jelennie az együttműködésre
kijelölt szerv családsegítő szolgálatánál és nyilvántartásba kell vetetnie magát
(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) ,
b) részt kell vennie az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program
kidolgozásában,
c) megállapodást kell kötnie a beilleszkedést segítő program megvalósítására 60
napon belül,
d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött megállapodásban
foglaltaknak,
e) a megállapodás szerint, de minimum három havonta meg kell jelennie a
Családsegítő Szolgálatnál és
f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Családsegítő Szolgálat munkatársával.
(4) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) szociális és mentális esetkezelés,
b) tanácsadás (pszichológiai, életvezetési, álláskeresési) és
c) álláskereső klub.
(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségét az alábbi
esetekben szegi meg:
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg, és nem veteti
nyilvántartásba magát a Családsegítő Szolgálatnál, vagy
b) a megjelenést követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedést
segítő programról, vagy
c) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem tartja be, vagy
d) a megállapodás szerint, de legalább három havonta nem keresi fel a
Családsegítő Szolgálatot.
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(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, okát és az akadályoztatás
indokát köteles haladéktalanul – személyesen vagy írásban – közölni a Családsegítő
Szolgálattal.
(7) A Családsegítő Szolgálat minden hónap 15. napjáig értesíti a Hivatalt, amennyiben
a rendszeres szociális segélyben részesülő az (5) bekezdésben foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget.
(8) A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal - az együttműködés intézményi
feltételeinek megteremtése érdekében - kötött együttműködési megállapodás a
Rendelet 1. függelékét képezi.
(9) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való
jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres
szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától
kell folyósítani.
(10) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel már nem áll fenn, vagy az aktív korúak
ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt
közfoglalkoztatásban való részvételének biztosítását kéri, és az állapotváltozást
szakorvosi, vagy háziorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megszűnését, illetve az
orvosi véleménynek a Hivatalhoz történő beérkezését követő hónap első napjától a
Sztv. 35. § (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A
feltétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való
jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.

5. Helyi lakásfenntartási támogatás
7. §3

8. §4

3
4

Hatályon kívül helyezte a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2012. január 28. napjával.
Hatályon kívül helyezte a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2012. január 28. napjával.
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6. Átmeneti segély
9. § (1)5 Átmeneti segélyben részesül az a személy, akinek megélhetése veszélyeztetve van és
anyagi helyzetének javítása más módon nem biztosítható. Elsősorban azt kell
támogatni, akinek a jövedelme létfenntartásához nem elégséges, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár – miatt anyagi
segítségre szorul és családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló személy esetén annak 150 %-át.
(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (különösen betegség, elemi kár, előre nem
tervezhető váratlan nagyobb összegű kiadás) olyan súlyos élethelyzetbe került
személyt is átmeneti segélyben lehet részesíteni, akinek, illetve a vele közös
háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozóinak egy főre jutó
jövedelme meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt.
(3) Amennyiben egy határozatban többszöri kifizetés kerül megállapításra, a
határozatban rendelkezni kell
a) a későbbi kifizetések időpontjáról
b) a kifizetendő összegről
c) a kifizetés módjáról
10. § (1) Átmeneti segély pénzbeli és természetben nyújtott támogatásként adható. Előnyben
kell részesíteni a természetbeni formát.
(2) A természetbeni támogatás formája:
- szolgáltatóhoz történő utalás,
- tűzifa biztosítása.
(3) Átmeneti segély iránti kérelem esetében csatolni kell azokat az iratokat,
igazolásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a rendkívüli élethelyzet megítélése
megfelelően alátámasztott legyen.

7. Temetési segély
11. § (1) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti - a
temetést követő egy hónapon belül - temetési segélyt igényelhet.
(2) A temetési segély összege hamvasztásos temetés esetében 15.000 forint, koporsós
temetés esetében 20.000 forint.
(3) A költségeket számlával kell igazolni.
5

Módosította a 17/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2011. október 22. napjától. Lásd még a
17/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdését.
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(4) Temetési segély akkor állapítható meg, ha a család egy főre eső nettó jövedelme
nem éri el a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
egyedülálló személy esetén annak 300 %-át.

8. Közgyógyellátás
12. § Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a személy
a) akinek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló kérelmező
esetében 200 %-át és
b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át.

III. fejezet
Záró rendelkezések
13. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az Eplény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
szociális szolgáltatásokról szóló 23/2009.(XI.1.) önkormányzati rendelete.
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1. függelék a 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi u. 64.)
képviseletében – Fiskál János polgármester, másrészről az együttműködésre kijelölt szerv,
Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc, Ady Endre u. 3.) képviseletében
Koósné Stohl Ilona intézményvezető között az alábbi feltételekkel:
A felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
rendelkezései alapján az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtására az
alábbiak szerint állapodnak meg:
A jegyző kötelezettségei
-

a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az
egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító
határozatot megküldi az együttműködésre kijelölt szervnek

-

az együttműködésre kijelölt szervet tájékoztatja
 az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről,
 a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35.
§-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról,
 a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal
kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és
az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az
önkormányzattal kötött megállapodásról.

Az együttműködésre kijelölt szerv kötelezettségei







figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a
mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős
határozat alapján – a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási
szabályairól,
a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban
megállapodást köt,
beilleszkedést segítő program típusai: szociális és mentális esetkezelés, tanácsadás
(pszichológiai, életvezetési, álláskeresési), álláskereső klub,
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folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,
legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy bevonásával – módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével
tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,
jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet (1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendeletben meghatározottak szerint).

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban foglaltak
teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítják.

Jelen megállapodást elolvasás után helybenhagyólag aláírtuk.
Kelt: Eplény, 2009. …………………..

............................................................
Koósné Stohl Ilona
intézményvezető

............................................................
Fiskál János
polgármester

