Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról
egységes szerkezetben a 4/2015. (II.25.), 3/2018. (II.20.) rendelettel
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 4/A. § (1)
bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (1) és
(3) bekezdéseiben, a 32/A. § (1) bekezdésében, a 33. § (1) és (7) bekezdéseiben, a 37/A. §ában, a 38. § (1) és (9) bekezdéseiben, a 45. § (1) és (6) bekezdéseiben, a 47. § (1) és (3)
bekezdéseiben, a 48. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 86. § (1) és (2)
bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) A rendelet alkalmazásában:
a) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata: Önkormányzat
b) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület
c) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal: Hivatal
d) „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központja, továbbiakban: Szociális és
Családvédelmi Központ
e) ápolási feladat teljesítése: a Szociális és
Családvédelmi Központ
környezettanulmánya alapján tett arra vonatkozó megállapításai, hogy az ápoló
gondoskodik-e az ápolt és környezete tisztántartásáról, étkezéséről, az ápolt
ingatlanának rendezettségéről, egészségügyi ellátásának biztosításáról.
f) 1helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: a helyben szokásos legolcsóbb
temetés 200.000,- Ft, hamvasztás esetén 100.000,- Ft
g) különös méltánylást igénylő élethelyzet: súlyos, hosszantartó betegség, belvíz,
felhőszakadás, vihar, tűzeset okozta elemi kár, tömegszerencsétlenség sérültjeinek
kezelése, halálesete.
h) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Szt.
i) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Kormányrendelet: Kormányrendelet
(2) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Szt. 4. §-ában foglaltak alapján kell
alkalmazni.
2. A rendelet célja
2. § (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület – a szociális gondoskodás hatáskörébe
tartozó feladatainak eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat,
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azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint az
adatkezelés szabályait.
(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható
módon mindent megtegyenek. Amennyiben pedig a támogatásra szorulók élethelyzete nekik
felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elő
helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei,
az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra
jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya a (2) – (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Alsónémedi
Nagyközség közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra,
letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak Alsónémedi nagyközség közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában 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 szerin
Alsónémedi községben bejelentett lakcímmel rendelkezik, valamint
b) a hajléktalan személyre, amennyiben a szociális ellátás igénybevételekor
nyilatkozatában Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területét jelölte meg tartózkodási
helyeként.
4. Hatásköri és eljárási rendelkezések
4. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. az irányadó.
(2) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezései az irányadóak.
(3) E rendeletet az Szt.-vel, a Kormányrendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni.
(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti eljárás elektronikus
úton nem folytatható le.
(5) E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a
hatályos jogszabályok szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni a Hivatalban.
(6) A kérelemnyomtatványok igényelhetők a Hivatalban (2351 Alsónémedi, Fő út 58.) és
letölthetőek a www.alsonemedi.hu honlapról.
5. § (1) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat
igazolni.
(2) A kérelem előterjesztésekor
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről,
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b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagárólkell igazolást benyújtani.
(3) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató
által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy
a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat
megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. Vállalkozó esetében az illetékes
NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó
alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú személy
nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási
igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ igazolását, hogy
álláskeresőként nyilvántartják.
(4) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a
kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban,
amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem
történt a jogosultságot érintő változást. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(5) E rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és
a jogosultság elbírálására az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók.
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozatot tesz.
(7) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban
részesülő szülőtől (gondozótól) bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani.
(8) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és családja tulajdonában álló vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
6. § (1) A folyósított pénzbeli ellátás kifizetéséről a Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik
az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint. Ennek formája lehet: folyószámlára
történő átutalás, postai úton történő kézbesítés, intézményhez történő átutalás, házipénztári
kifizetés.
(2) A pénzbeli ellátások folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg,
tekintettel a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(3) Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester.
7. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet az Szt. 18. §-ában előírtaknak
megfelelő tartalommal.
(2) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése
8. § (1) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból
részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyeztetné.
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(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a
kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre
számított havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.
(3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama
azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.
6. Szociális gondoskodás rendszere
9. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítését
a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,
b) szociális szolgáltatások megszervezésével valósítja meg.
(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat, szolgáltatásokat:
a) 2
b) 3
c) 4települési támogatás
ca) rendkívüli települési támogatás
cb) gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás
cc) temetési költségekhez nyújtott települési támogatás
d) hulladékszállítási díj támogatása,
e) csatornahasználati támogatás
f) köztemetés,
g) 5felsőoktatásban tanulók támogatása,
h) étkeztetés,
i) házi segítségnyújtás,
j) családsegítés,
k) szociális információs szolgáltatás.
(4) 6A döntést hozó a (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetekben saját hatáskörében dönti el,
hogy alkalmazza-e a természetbeni ellátást. Erről külön határozatot hoznia nem kell, a
támogatást megítélő határozatban kell rendelkezni a természetben nyújtott támogatás
mértékéről és formájáról.
10. § (1)7 Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott pénzbeli és
természetbeni ellátások ügyében a Képviselő-testület a hatáskörét a szociális ügyekben eljáró
bizottságára és a polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntés ellen
benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.
11.§ (1) Jelen rendeletben szabályozott ellátási formák esetén a hatáskör gyakorlója
a) 8
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b) 9 a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva:
ba)10 Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság a 9.§ (2) bekezdés c) pontja –
kivéve a 14.5 § (67) és (78) bekezdésében foglalt esetet, valamint a 9.§ (2) bekezdés
g) pontjában foglaltak
II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
7. Aktív korúak ellátása
(rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
12. § 11(1) A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. –
37/C. §-aiban megállapított feltételek fennállása esetén, az ott leírtak szerint.
(2) Aktív korúak ellátása megállapításának további helyi feltétele az Szt. 33.§ (7) bekezdése
alapján, hogy
a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan
rendezettségének biztosítása az alábbiak figyelembevételével biztosított legyen:
a) a lakás vagy ház és annak udvara, kertje tisztán tartása,
b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítása,
c) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
d) az ingatlana előtti, melletti (továbbiakban: körüli) járdaszakasz, járda hiányában 1,5
méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
teljes terület és útpadka, de legfeljebb a telekhatártól számított 10 méteres körzetén
belüli területének gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről
különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre,
e) az ingatlana körüli nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,
f) az ingatlana melletti közterületi részen lévő fás szárú növény szakszerű metszéséről,
gondozásáról.
g) az ingatlan udvarán hulladékgyűjtő edény elhelyezése és rendeltetésszerű
használatának biztosítása,
h) amennyiben a lakásban nincs illemhely kialakítva, a jogosult köteles az udvaron azt
kialakítani és megfelelően rendben tartani.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak betartását e rendelet 15 §-a és 16. §-a szerinti, rendszeres
jelleggel nyújtott támogatások megállapítása esetében is vizsgálni kell helyszíni szemle
megtartásával.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 8
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, úgy az
ellátás folyósítását tárgyhónap utolsó napjával meg kell szüntetni.
8. Lakásfenntartási támogatás
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13. § 12

9. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS13

14. § 14 (1)Települési támogatásban részesíthető a szociálisan rászorult személy, gyermeket
gondozó család figyelemmel az Szt. 45. §-ban foglaltakra.
(2) Települési támogatásban
elsősorban azokat a személyeket, családokat indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen
betegséghez, kórházi kezeléshez, halálesethez, elemi kár elhárításához, munkanélküliséghez, a
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a
gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) A települési támogatás formái:
a) Rendkívüli települési támogatás
b) Gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás
c) Temetési költségekhez nyújtott település támogatás
9.1. Rendkívüli Települési Támogatás
15.§ 15 (1) Rendkívüli települési támogatás adható abban az esetben, ha
a) egyedül élő személy esetén a havi nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum 180 %-át,
b) család esetén az egy főre számított havi nettó átlagjövedelmük a nyugdíjminimum 150
%-át ne haladja meg.
(3) A rendkívüli települési támogatás adható eseti vagy rendszeres jelleggel.
(4) Az eseti jelleggel nyújtott támogatást évi maximum 4 alkalommal lehet megállapítani.
(5) A rendszeres jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás minimum 3 hónapra, de
maximum 12 hónapra állapítható meg.
(6) Azonnali intézkedést igénylő élethelyzetek esetén a kérelmek tárgyában a Polgármester is
jogosult dönteni.
(7) Jövedelemre való tekintet nélkül állapíthat megeseti jelleggel rendkívüli települési
támogatást a Polgármester különös méltánylást és azonnali intézkedést igénylő élethelyzet
esetén.
(8) A támogatás maximális mértéke
a) eseti jelleggel:
aa) alkalmanként 25.000,- Ft,
ab) a (7) bek.-ben foglalt esetekben alkalmanként és családonként 100.000,- Ft.
b) rendszeres jelleggel: 20.000 Ft/hó
9.2.Gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás
16. §16 (1) Települési gyógyszertámogatásban részesíthető az akinek:
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a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 180 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem
benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a jövedelmének
15 %-át, egyedülálló esetében 10 %-át,
c) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal.
(2)

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendszeres gyógyszerkiadások szükségességét a
háziorvos, míg a gyógyszerek árait a gyógyszertár igazolja, a betegséghez kapcsolódó
egyéb kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(3)

A települési gyógyszertámogatást eseti vagy havi rendszerességgel lehet megállapítani.

(4)

Az eseti támogatás évente maximum 4 alkalommal, a rendszeres támogatást minimum 3
hónapra, de maximum 1 évre állapítható meg.

(5)

17

A települési gyógyszer támogatás havi összege: 5.000 Ft
9.3.Temetési költségekhez nyújtott település támogatás 18

17.§. (1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, akinek a
családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át, egyedülálló személy esetén 150 %-át.
(2) A temetés költségeihez való hozzájárulás igénylésére vonatkozó támogatás iránti kérelmet
a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatal szociális
ügyintézőjénél.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított
számlát eredeti példányát, a kérelmező és családja jövedelemigazolását, továbbá az elhunyt
halotti anyakönyvi kivonatát.
A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére a kifizetés, valamint ezen
tény iratokra való rávezetése után vissza kell szolgáltatni.
(4) A támogatás összege a mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10
%-a.
(5) A támogatás nem állapítható meg annak akinek tartási-, ill. örökléti szerződéses
kötelezettségéből következően kötelessége az elhunyt eltemettetése.
18. § 19(1) Önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
Természetbeni ellátás különösen
a) Erzsébet-utalvány,
b) élelmiszer,
c) tüzelősegély,
d) tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,
17
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e) tandíjtámogatás,
e) közüzemi díjak megfizetésének részbeni vagy teljes átvállalása
f) gyermekintézmények térítési díjának részbeni vagy teljes átvállalása,
g) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(2) Az önkormányzati segély összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A
határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
18. §20
10.21 Felsőoktatásban tanulók támogatása
18/A. §22 (1) Támogatásban részesíthető az a személy, aki az adott félévben az Oktatási
Hivatal által közzétett aktuális jegyzékben szereplő, állami vagy nem állami fenntartású
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
a) alapképzés,
b) osztatlan mesterképzés vagy
c) mesterképzés keretében tanulmányokat folytat
az első diploma megszerzése céljából.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében nem részesíthető támogatásban az a személy, aki
munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik
(3) A támogatás félévenként igényelhető:
a) az első félévre vonatkozó támogatási igény október 15-ig,
b) a második félévre vonatkozó támogatás igény március 15-ig nyújtható be.
(4) A támogatási összeg 25.000 Ft/félév.
(5) A támogatható félévek száma nem lehet több, mint a felsőoktatási intézmény képzési
ideje, de maximum:
a) alapképzésben 8 félév,
b) osztatlan mesterképzésben 12 félév,
c) mesterképzésben 4 félév.
(6) A támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell:
a) az adott intézmény igazolását a képzés (1) bekezdés szerinti formájáról és a
képzés időtartamáról,
b) tárgyi tanulmányi időszakra vonatkozó iskolalátogatási igazolást,
c) kérelmező és vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását.
11. Hulladékszállítási díj támogatása
19. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának
megfizetéséhez.
(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:
a) a 60. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,
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amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos
használója,
b) az a kétszemélyes háztartás, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a
fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az
ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,
(3) Az ellátás összege a kérelmező által igénybevett edényre számított hulladékszállítási díj
50%-a.
(4) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos,
akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem
tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek
fennállásáról.
12. Csatornahasználati támogatás
20.§ (1) A csatornahasználati támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás használata során a csatornahasználattal összefüggésben felmerült
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) Csatornahasználati támogatásra jogosult, aki
a) időskorúak járadékában részesül,
b) súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményében részesül,
c) fogyatékossági támogatásban részesül,
d) családjának a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre való tekintettel
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
e) családjában 3 vagy több gyermeket nevel és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
és a közmű-üzemeltető felé fennálló díjtartozása nincs.
(3) Nem jogosult a támogatásra, aki idegenforgalmi adó hatálya alá tartozó tevékenységet
végez, illetve aki ingatlan vagy ingatlanrész bérbeadásából bevételre tesz szert.
(4) A csatornahasználati támogatás mértéke a támogatott által lakott és bejelentett lakhelyéül
szolgáló lakás után a mindenkori közüzemi csatornamű használatáért fizetendő alapdíj, mely
összeget az Önkormányzat a közmű-üzemeltetőnek fizet meg közvetlenül.
(5) A támogatás a kérelem benyújtását követő hó első napjától jár.
(6) A támogatásra való jogosultság azon hónap utolsó napján szűnik meg, amikor a
támogatott (2) bekezdés szerinti jogosultsága megszűnik. A jogosultság megszűnését a
Polgármesteri Hivatalba annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni.
(8) A megállapított jogosultságot az Önkormányzat kétévente felülvizsgálja
13. Köztemetés
21. § Az Szt. 48. §-ában megfogalmazott feltételek fennállása esetén Alsónémedi nagyközség
közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester
gondoskodik.
14. Közgyógyellátás
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22.§ (1) Közgyógyellátásban részesül az, aki az Szt. 49.§ - 52. §-ában foglalt feltételeknek
megfelel.
(2) 23
III. FEJEZET

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Szociális szolgáltatások
23. § (1) Az Önkormányzat a szociális szolgáltatások közül az alábbiakat látja el:
a) az Szt. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést,
b) az Szt. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást,
c) az Szt. 64. §-ában meghatározott: családsegítést.
d) az Szt. 65. §-ában meghatározott: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(2) Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik.
15. Étkeztetés
24. §24 24. § (1) Az Önkormányzat által biztosított napi egyszeri meleg étkeztetés
igénybevételére jogosult, aki az Szt. 62.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, feltéve,
hogy jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 350%-át.
(2) Az étkeztetést az önkormányzat saját konyhájáról: Alsónémedi Önkormányzati Konyha,
munkanapokon biztosítja a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással vagy a jogosult
általi elvitellel.
(3) Az önkormányzat a konyha zárva tartásának ideje alatt vásárolt étkeztetés útján biztosítja
az igénybevevők folyamatos ellátását.
(4) Az étkeztetés biztosítása iránti igényt a rászoruló, a házi szociális gondozó illetve bárki
jelezheti az intézmény vezetőjénél, akinek a rászorultság tudomására jut. A kérelemhez
csatolni kell kérelmező jövedelmi igazolását, házhozszállítási igény esetén ennek
indokoltságára vonatkozó háziorvosi igazolást is.
(5) A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat igénybevevő jövedelme,
e rendeletben mellékletében előírtak és a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint
az intézmény vezetője állapítja meg.
(6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
(7) Térítésmentesen részesülhet étkeztetésben az, akinek a családja semmilyen jövedelemmel
nem rendelkezik.
(8) A személyi térítési díjat és az étkeztetésre való jogosultságot évente, a tárgyév március 31ig felül kell vizsgálni.
23
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(9) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében térítésmentesen házhoz szállítást
biztosíthat, amennyiben kérelmező összkörülményei azt indokolják.
16. Házi segítségnyújtás
25. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a rászorultakról, akik az
Szt. 63.§-ában foglaltaknak megfelelnek.
(2) Házi segítségnyújtás iránti igényét a rászoruló, a hivatásos házi szociális gondozó, illetve
bárki jelezheti, akinek erről tudomása van.
(3) A házi segítségnyújtást a Szociális és Családvédelmi Központon keresztül térítésmentesen
biztosítja.
(4) A házi segítségnyújtást a házi szociális gondozó a társadalmi megbízatású gondozók
bevonásával végzi.
17. Családsegítés
26.§ Az Szt. 64.§.-ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatok ellátását az
Önkormányzat a Szociális és Családvédelmi Központon keresztül térítésmentesen biztosítja.
A Szolgálat a Szervezési és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában az egyes
jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait.
18. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
27.§ (1) Az Önkormányzat azoknak biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatást, akik az Szt. 65.§-ában foglaltaknak megfelelnek.
(2) A szolgáltatást az Önkormányzat a Szociális és Családvédelmi Központon keresztül
térítésmentesen biztosítja.
19. Szociális információs szolgáltatás
28. § (1) Az Önkormányzat szociális információs szolgáltatást nyújt a rászorultak részére a
szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról.
(2) A szociális információs szolgáltatást az Önkormányzat a Hivatal szociális és gyámügyi
feladatokat ellátó ügyintézői útján biztosítja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek írásbeli, vagy szóbeli kérelem
alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni:
a) az Szt.-ben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban
aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,
ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük
módjáról;
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b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban
ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
elérhetőségéről,
bb) az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról.
(4) A szociális információs szolgáltatás térítésmentes.
IV. FEJEZET
20. Szociálpolitikai kerekasztal
29. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a
szolgáltatásszervezési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
1. a polgármester,
2. a jegyző,
3. a szociális ügyintéző,
4. a 2 fő háziorvos,
5. a házi gyermekorvos,
6. a védőnő,
7. a szociális ügyekben eljáró Bizottság elnöke,
8. a Általános Iskola igazgatója,
9. a Óvoda vezetője,
10. a gyermekjóléti szolgálat képviselője.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek
előkészítése és lebonyolítása a szociális ügyekben eljáró Bizottság feladata.

Átmeneti rendelkezések
30.§ 25(1) A 2015. február 28-án folyósított méltányossági ápolási díjakat a jogosultság
fennállásáig tovább kell folyósítani Gondozási célból nyújtott települési támogatásként.
(2) A továbbfolyósításról és az ellátás nevének változásáról az érintetteket végzés formájában
értesíteni kell.
(3) A jogosultság az alábbi együttes felétetek teljesülése esetén áll fenn:
a) méltányossági ápolási díjra jogosult az, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg
személy ápolását, gondozását végzi és nem részesül az Szt. 40. - 44. §.-ában
említett ápolási díjban,
b) a jogosult családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
c) a jogosultnak vagy közeli hozzátartozójának nem lehet érvényes öröklési, tartási
vagy életjáradéki szerződése az ápolttal,
d) az ápolási feladatot a jogosult teljesíti.
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(4) A továbbfolyósított méltányossági ápolási díjakat minden év március 31-ig felül kell
vizsgálni.
(5) Az ápolási díj összege az Szt 44.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt összeg 80%-a.
(5) A 30.§ (3) bekezdésben foglalt együttes feltételek meglétének hiánya esetén a Képviselőtestület Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága határozattal dönt az ellátás
megszüntetéséről
(6) A megszüntetés időpontja a jogosultság megszűnését vagy az együttes feltételek hiányát
megállapító felülvizsgálat időpontja hónapjának utolsó napja.
21. Hatályba léptető és záró rendelkezések
31. § (1) E Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról
szóló 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete, valamint a köztisztaságról és a települési
szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló, többször módosított 15/2005.
(XII.13.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése, valamint a 17. §. (5) és (6) bekezdése
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésekor szociális étkeztetésben részesülők esetében a felülvizsgálatot
2014. március 31-ig kell elvégezni és a jelen rendelet szerinti térítés mértékét alkalmazni.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.alsonemdi.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 18.

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2018. október 21-én!
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1. sz. melléklet26

A szociális étkezés esetén a jövedelemfüggő
térítés mértéke
Kategória

Szolgáltatást igénybevevő
jövedelme

az intézményi térítési díjból

I.

a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el

38 %

II.

nyugdíjminimum 150 %-át eléri vagy
meghaladja, de nem éri el a nyugdíjminimum
250 %-át,
nyugdíjminimum 250 %-át eléri vagy
meghaladja.

75 %

III.

26

A térítés mértéke

100 %

Módosította az 5/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2015.03.01-től
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