Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),
16/2006(XI.22),23/2006(XII.13), 6/2008(IV.3.), 6/2009.(III.18.), 18/2009.(X.28.),
3/2010.(I.27.), 10/2011 (VI.29.), 20/2011(XII.14.), 9/2012 (IV.19.) és a 13/2012.
(VII.15.)számú rendelettel egységes szerkezetben.

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. ( továbbiakban Szt.) 10.§.(1) bekezdésében, 25.§(1)
bekezdésében, 32.§.(3) bekezdésében, 37/D.§ (5) bekezdésében, 38.§-ának (1) bekezdés
c)pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B.§(1) bekezdésében, 45.§-ában, 46.§-ában, 50.§.(2)
bekezdésében,58/B.§(2) bekezdésében, 60.§(3) bekezdésében, 92.§.(1 )-(2) bekezdésében
kapott
felhatalmazása alapján, Tengelic Község lakosainak szociális biztonsága
megteremtésére és megőrzése céljából a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

l.§.
(l) 1 A rendelet hatálya kiterjed Tengelic közigazgatási területén élő,
a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező –több lakcímmel rendelkező esetén a
községben életvitelszerűen lakó - lakosokra, továbbá hajléktalan magyar
állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra, valamint
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt.7.§.(l) bekezdésében meghatározott ellátások
tekintetében az (l) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgárokra is.
(3) 2 A rendelet hatálya kiterjed
a)3 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 Magyarország területén gyakorolja, és a
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polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b)4 a 32/B.§. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408//EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogát a Magyarország területén gyakorolja és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.

(4) Az Szt. által az önkormányzatok szabályozási körébe utalt szociális ügyekre terjed ki.
(5) 5 E rendelet alkalmazásában:
a,/ Jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, tartásra köteles és
képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú,
egyedülálló, fenntartó, fogyasztási egység fogalmának értelmezésénél az Szt. 4.§.(l)
bekezdésben rögzített fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.
b,/ A jövedelem számításánál a havonta rendszeres mérhető jövedelmeknél a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
megelőző tizenkettő hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni.
c,/ Ahol e rendelet jövedelmet említ, a nevelési ellátást az árvaellátást és a tartásdíj címén
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel
azt folyósítják.
d,/ 6A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni a Szt. 10. §-ának (4)
bekezdésében meghatározottakat.
(6)7 Önkormányzati hatósági eljárás során az ügyintézés elektronikus úton nem végezhető.

2.§.
A támogatás odaítélését megelőzően ki kell vizsgálni az igénylő szociális helyzetét.
Ennek során: 8
- a kérelemhez az igénylő és családja jövedelméről nyilatkozatot és igazolást kell
csatolni, ezek különösen a munkahely által kiállított kereseti igazolás,
nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, alkalmi
munkavállalói kiskönyv s.t.b.
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valamint az elbíráláshoz szükséges egyéb iratot (orvosi igazolást, temetési számla,
közüzemi és egyéb szolgáltató által kiállított számla, pénzintézeti igazolás, befizetési
csekkszelvény, gyógyszerköltség)
amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott
életkörülmények vizsgálata során a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé
teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.
ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatás alapján
a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat
vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja
tulajdonában álló vagyon 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.
sürgős szükség esetén a támogatás nyilatkozat alapján is megállapítható, az igazolást
azonban 30 napon belül pótolni kell.
3.§.9

(1) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen
megállapítják, az – ha az Szt. másként nem rendelkezik - kérelem benyújtásától esedékes.

(2) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha a
jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként
egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét – azaz a továbbfolyósíthatóságot – az
ügyiratban rögzíteni kell.

H A T Á S K Ö R ÖK

4.§.

(1) Az Szt. által az önkormányzat ( Képviselő-testület ) feladat-és hatáskörbe utalt szociális
ügyekben az Önkormányzat Szociális Bizottsága jogosult eljárni átruházott hatáskörben,
kivéve a (2) bekezdésben szabályozottakat.
(2)10Átruházott hatáskörben a polgármester jár el:
- tanyagondnoki ellátás
- átmeneti segély

(3) Az átruházott hatáskörben hozott a szociális bizottság és polgármester I. fokú
9

Kiegészítette a 6/2008 (IV.03.) számú rendelet 5.§-a, hatályos 2008. április 03-tól.
Módosította a 23/2006(XII.13) rendelet 2.§-a, hatályos 2007. január l.napjától

10

3

határozatával szemben Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez benyújtott
fellebbezéssel lehet élni.

5.§.

A szociális ügyekkel összefüggő döntés-előkészítő, adminisztratív, nyilvántartási, valamint
pénzügyi-gazdasági feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK
Aktív korúak ellátása 11
6.§.12
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.28.) számú rendelet
(továbbiakban: R.) 6.§-a helyébe a következő lép:
(1) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Szt. 33.§(1)
bekezdésben meghatározott személyek részére.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosultság megállapításának, valamint folyósításának
feltételeként az aktív korúak ellátása egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy
az ellátásban már részesülő személy köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani.
(3) Az aktív korúak ellátására jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása
körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a
közterület felől kívül határos terület, járda rendben tartására irányuló kötelezettségeket kell
teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos,
bérlő stb.)
(4) A lakóház akkor tekinthető rendezettnek, ha az épület
a) tetőfedele funkcionálisan megfelelő ( nem ázik be )
b) belső berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdőkád, zuhany,) higiéniája megfelelő
(tiszta)
c) belső falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták.
(5) A ház udvara, kertje akkor rendezett, ha
a) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység,
b) gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzet rendszeres
tevékenység,
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet egyszeres űrtartalmánál több –
felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága
is megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a
trágyalé-,
11
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e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyerekek
járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja,
f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található,
(6) a kerítéssel kívül határos terület akkor rendezett, ha a köztisztaság védelméről és a
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
Tengelic Község Önkormányzatának 24/2008. (XII.10) számú rendelete 2. § (1), (3)-(5)
bekezdésében foglaltak megvalósulnak
(7) A (4)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a szociális bizottság 1 tagja
valamint a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője jogosult ellenőrizni.
(8) A helyszíni ellenőrzést, a kérelem elbírálását megelőzően, valamint a jogosultság
megállapítását követően szükség szerint bármikor, de évente legalább egyszer el kell végezni.
Az ellenőrzés során minden esetben jegyzőkönyvet és fényképfelvételt kell készíteni
melyeket az ellenőrzött személy aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapító
ügyében keletkezet iratanyagához kell csatolni.
Amennyiben a helyszín ellenőrzése során, megállapításra kerül, hogy az e rendeletben
megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, a Jegyző az Szt.
33.§.(7) bekezdésben eljárva felszólítja a jogosultat -az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – a lakókörnyezet rendben tartására.
Bérpótló juttatás13
6/A.§
Rendszeres szociális segély14
7.§.15
(1)16 Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő
napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt.41.§.(3) bek.) nem tudják
biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult, vagy
d) gyermeket vár, és ezt orvosi igazolással, vagy terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy
e) 50%-nál alacsonyabb egészségkárosodást szenvedett, és erről a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal szakértői bizottságának az egészségkárosodást minősítését tartalmazó
érvényes és hatályos szakhatóság állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja.
(2) Az (1) bekezdés b,- c, pontjában meghatározott személy a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
mint az önkormányzat által kijelölt szervvel köteles együttműködni. (továbbiakban
együttműködésre kijelölt szerv).
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(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében
a, az együttműködésre kijelölt szervnél az aktív korúak ellátására való jogosultságot
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba
veteti magát,
b, írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést
segítő programról
c, teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles az együttműködésre kijelölt
szervvel kapcsolatot tartani, az általa előírt időpontban megjelenni,
d, a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.
8.§.17
(1) Az együttműködésre kijelölt szerv kötelezettségei:
a, 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 Szolgálatnál történő megjelenéskornyilvántartásba veszi,
b, tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés
eljárási szabályairól,
c, 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.
d, folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,
e, legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult
bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével
tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.
f, 8 napon belül írásban jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
g, a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
(2)18A jegyző kötelezettségei:
a) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az
egészségkárosodottakat ) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító
határozatot megküldi az együttműködésre kijelölt szervnek
b) tájékoztatja az együttműködésre kijelölt szervet.

9.§.19
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(l) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva kiterjed a
a, az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra
b, az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy
az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő
felkészülést segítő programban való részvételre,
c, a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.

(2)

A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei:
a, foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció
és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho-szociális megerősítés, egyéni
tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek
erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és
konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális
problémák kezelése/esetkezelés,
b, szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése: egészségügyi –
szociális – mentális állapotot javító, reszocializáció elősegítése, szociális
esetkezelés, családgondozás, szocializációs, pszichológiai megerősítés/tanácsadás,
kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése,
c, más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési
ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése,
információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci kapcsolódásokról.
10.§.20

Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben
részesülő személy számára felróható okból:
a, az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban
meghatározott határidőn belül nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt
szervnél nyilvántartásba vétele végett,
b, az együttműködésre kijelölt szerv által előírt időpontban nem jelenik meg és
távolmaradását 8 napon belül nem igazolja,
c, a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,
d, a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre,
e, a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges
nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.

20

Módosította a 6/2009.(III.18.) számú rendelet 5.§-a, hatályos 2009. április 1. napjától.
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10/A.§. 21
(1) A rendszeres szociális segély részben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható amennyiben a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él.
(2)22 A természetbeni juttatás mértéke védelembe vett gyermekenként a megállapított
rendszeres szociális segély összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60%-a.
(3) A természetbeni ellátás a gyermek szükségleteinek megfelelően különösen étkezési térítési
díjra, kollégiumi elhelyezés díjára, élelmiszerre, közüzemi díjak kifizetésére használható fel.
(4) A természetbeni szociális ellátás megállapítása előtt minden esetben ki kell kérni a
kirendelt családgondozó véleményét.
Lakásfenntartási támogatás23
11.§.24
12.§.25
13.§.26
14.§.27
15.§.28
16.§.29
Ápolási díj30
17.§.
18.§.31
.
Átmeneti segély

21

Beiktatta a 6/2008 (IV.03.) számú rendelet 6.§-a, hatályos 2008. április 03-tól.
Módosította a 6/2009.(III.18.) számú rendelet 6.§-a, hatályos 2009. április 1. napjától.
23
Hatályon kívül helyezte 13/2012. (VIII.15). számú rendelet 1.§-a hatálytalan 2012. augusztus 16. napjától.
24
Hatályon kívül helyezte 13/2012. (VIII.15). számú rendelet 1.§-a hatálytalan 2012. augusztus 16. napjától.
25
Hatályon kívül helyezte 13/2012. (VIII.15). számú rendelet 1.§-a hatálytalan 2012. augusztus 16. napjától.
26
Hatályon kívül helyezte 10/2011. (VI.29). számú rendelet 9.§ (5) bekezdése hatálytalan 2011. szeptember 2.
napjától.
27
Hatályon kívül helyezte 13/2012. (VIII.15). számú rendelet 1.§-a hatálytalan 2012. augusztus 16. napjától.
28
Hatályon kívül helyezte 13/2012. (VIII.15). számú rendelet 1.§-a hatálytalan 2012. augusztus 16. napjától.
29
Hatályon kívül helyezte 13/2012. (VIII.15). számú rendelet 1.§-a hatálytalan 2012. augusztus 16. napjától.
30
Hatályon kívül helyezte a 20/2011.(XII.14.) számú rendelet 4.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2012. január 1.
napjától.
31
Hatályon kívül helyezte a 20/2011. (XII.14.) számú rendelet 4.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2012. január 1.
napjától.
22
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19.§.
(l) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére kérelemre vagy hivatalból
átmeneti segély állapítható meg, ha:
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
b) egyedül élő személy esetén az a, pontban meghatározott jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2-szeresét.
(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben ( pl: vis maior eset) átmeneti segély állapítható
meg annak a kérelmezőnek is, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja az (l) bekezdésben meghatározott jövedelmi értékhatárt.
(3) Aki az önkormányzat által megállapított rendszeres ellátásban részesül, az csak különösen
indokolt esetben kaphat átmeneti segélyt.
(4) Az (l) (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén is az egy családban
élők közül azonos jogcímen egy időben csak egy személy részesíthető átmeneti segélyben.

20.§.
(l) Az átmeneti segély formái:
a) egyszeri segély
b) havi rendszerességgel
(2) Az (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott átmeneti segély legfeljebb 6 hónapra szóló és
havi rendszerességgel fizetendő segélyként állapítható meg.
21.§.
(l) A segély készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában is megállapítható.
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, tüzelővásárlás, a közüzemi díjak kifizetése.
21/A.§.32

Temetési segély
22.§.
Kérelemre temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt eltemettetéséről gondoskodik annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti

32

Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdése, hatálytalan 2012.
december 31. napjától.

9

23.§.
Kérelemre alanyi jogon jár temetési segély annak a temetési költséget viselőnek, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50 %-át.
24.§.
Annak állapítható meg temetési segély, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét egyedül élő esetén annak 150%-át nem
haladja meg.
25.§.
A segély összege 15.000.- Ft, figyelemmel a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségére.
Köztemetés
26.§.
( l ) A polgármester gondoskodik annak a Tengelicen lakóhellyel
rendelkező vagy a községben lakóhellyel nem rendelkező, de a községben elhunyt
személynek a közköltségén történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel az
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről
nem gondoskodik.
(2) A temetési költség megtérülése érdekében az Szt.48.§. (2)-(4) bekezdéseiben
szabályozott intézkedéseket meg kell tenni.

Közgyógyellátási igazolvány méltányosságból
történő kiadása
27.§.33
27.§. Az Szt. 50.§. (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a
személy akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-ot és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át.

33

Módosította a 23/2006.(XII.13.) számú rendelet 5.§-a, hatályos 2007. január l. napjától.
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SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
28.§. 34
Az önkormányzati igény esetén a szociális rászoruló személyek részére a következő
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
35
a) tanyagondnoki szolgálatot önállóan,
b)36 étkeztetést önállóan,
c) házi segítségnyújtást a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulással
fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja (a továbbiakban: Szociális
Központ) bevonásával,
d) családsegítést a Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal társulás
útján, önálló családgondozó foglalkoztatásával.

29.§.
(1)37 Az önkormányzat egyes külterületi /Katalinpuszta, Középhídvég, / és egyéb
belterületi lakott helyei /Tengelic-Szőlőhegy, / egyes alapellátási feladatait
valamint egyéb szolgáltatási feladatok ellátását tanyagondnoki szolgálat keretében
biztosítja, egy fő tanyagondnok foglalkoztatásával.
A tanyagondnok alapellátási feladatai:
- a szolgálat részére biztosított gépjárművel az étkeztetésben részesülőknek ebéd
kihordás a Polgármesteri Hivatal 38 konyhájáról.
- igény szerint arra rászorult betegnek /eknek/ a háziorvosi rendelőbe szállítása,
gyógyszer kiváltása
- alkalmanként óvodás és általános iskolás gyermekek különböző rendezvényekre
szállítása /szakköri foglalkozások, versenyek, és egyéb rendezvények stb./
- azon külterületi általános iskolásoknak az iskolába szállítása, akik tömegközlekedési
eszközzel nem tudják elérni, vagy csatlakozó tömegközlekedési eszközhöz való
szállításuk
- információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.
Egyéb szolgáltatási faladatok:
-heti két munkanapon bevásárlás azon külterületi lakosok részére, ahol kereskedelmi
üzlet nem működik, de oly mértékű igényeket kielégítve, amely az ebédhordási
feladat ellátását nem zavarja.
- bevásárló utak szervezése a külterületi és egyéb belterületi lakott helyek lakosai
részére, különféle ügyintézés.
- közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában /árubeszerzés stb./
- egyéni és önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.
(2) A tanyagondnok által (1) bekezdésben szabályozott ellátási feladatokat térítésmentesen
biztosítja az önkormányzat. Az ellátandó feladatokat oly mértékben biztosítja, hogy az
ebédhordás, betegek szállítása, gyógyszer kiváltása elsőbbséget élveznek.
34

Módosította a 3/2010.(I.27.) számú rendelet 2.§-a, hatályos 2010. január 27. napjától.
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 4.§-a, hatályos 2011. július 1. napjától.
36
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 4.§-a, hatályos 2011. július 1. napjától.
37
Módosította a 3/2010 (I.27.) számú rendelet 7.§. (2) bekezdés 2. pontja, hatályos 2010. január 27-től.
38
Módosította a 18/2007 (XI.28.) számú rendelet 1 §-a, hatályos 2007. november 28 napjától.
35
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30.§.
(1) Az Szt. 62.§-ának (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociális
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani,
a) koruk,
b) egészségi állapotuk
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) 39 Az (1) bekezdésben meghatározott személyek közül rászorult az,
a,/ aki 70 év feletti
b,/40 aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy legalább 50 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett,
c,/ akut vagy krónikus megbetegedésben szenved.
Az egészségügyi rászorultságot háziorvosi igazolással kell igazolni.

(3) Az önkormányzat az étkeztetést a jogosult által történő elvitellel vagy tanyagondnok által
történő kiszállítással biztosítja.
(4)41 Az étkeztetés megszűnik
a) a jogosult halálával
b) a jogosult megszüntetésről szóló bejelentésével, a bejelentésben meghatározott
időponttól
c, a megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén,
d, amennyiben az ellátást igénybe vevő intézményi elhelyezése indokolttá válik.
e, a térítési díjat kettő hónapon belül nem fizeti ki, kivéve ha ingyenes ellátásban kell
részesíteni,
f, a szolgáltatást kettő hónapon keresztül nem veszi igénybe.
(5)42 a) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez
lehet benyújtani személyesen, vagy postán, illetve a tanyagondnok által a Hivatalhoz
eljuttatni.
b) A házi segítségnyújtás igénybevételére a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(6)43Életet is veszélyeztető rendkívüli esetben az Önkormányzat köteles étkeztetés biztosítani
az igénybevételi eljárás lefolytatása nélkül azonnali hatállyal.
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Módosította a 6/2008 (IV.03.) számú rendelet 8.§-a, hatályos 2008. április 03-tól.
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 5.§ (1) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától.
41
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától.
42
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 5.§ (3) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától.
43
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától.
40
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(7)44
(8)45
Személyes gondoskodásért megállapítható térítési díjak
31.§.
(1)46 A személyes gondoskodás keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának
alapja – gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözetének általános forgalmi adóval számolt napi összege. A
szolgáltatási önköltséget az Önkormányzat külön rendeletben határozza meg.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a mindenkori élelmezési
nyersanyag költségnek egy ellátottra jutó napi összege.
(3)47 A házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díj vonatkozásában a
rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
32.§.
(1)48 A 30.§ -ban szabályozott étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének:49
a) 30 %-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz.
(2) Az egyes bekezdésben szabályozott rendszeres havi jövedelem egy napra jutó összegének
számításánál a havi jövedelmet 30-cal kell osztani.
(3)50 A 31.§.(1) bekezdésben szabályozott étkeztetés térítési díját havonta utólag, a hónap
15. napjáig, a 31.§.(2) bekezdésben szabályozott étkeztetés térítési díját havonta a tárgyhónap
15. napjáig kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal számláját vezető Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet Tengelici Kirendeltségénél, a konyha nyilvántartása alapján.
(4)51 A 30.§.-ban szabályozott étkeztetésért fizetendő térítési díjat az Szt. 114.§.(2)
bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.
(5)52 Az e törvényben foglalt kivételekkel a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt a
jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Továbbá az ellátást igénybe vevő
44

Hatályon kívül helyezte a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 9.§. (4) bekezdés 1. pontja, hatályos 2011. július 1.
napjától
45
Hatályon kívül helyezte a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 9.§. (4) bekezdés 1. pontja, hatályos 2011. július 1.
napjától
46
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 6.§ (1) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától.
47
Kiegészítette a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 6.§ (2) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától
48
Módosította a 3/2010 (I.27.) számú rendelet 5.§-a, hatályos 2010. január 27-től.
49
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 7.§ (1) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától.
50
Módosította a 20/2011 (XII.14..) számú rendelet 3.§-a, hatályos 2012. január 1-től..
51
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 7.§ (2) bekezdése, hatályos 2011. július 1. napjától.

13

jövedelmének jelentős csökkenése vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet
kialakulása esetén az igénybevevő kérelmére a Önkormányzat csökkentheti a térítési díjat,
illetve felmentést adhat a fizetési kötelezettség alól a rendkívüli élethelyzet fennállása idejére.
(6)53 Az Önkormányzat az ellátást igénybe vevővel megállapodást köt a Szt. 94/C. § alapján.
A megállapodás megkötésére az Önkormányzati döntést követően az ellátás megkezdése előtt
kerül sor.
33.§.54
Tengelic Község Önkormányzata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.55
Tagjai:
a, polgármester
b, szociális bizottság elnöke
c, polgármesteri hivatal szociálpolitikai ügyintézője I.
d, Sió-Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója.

Záró rendelkezések
34.§.
(1) Ez a rendelet 2006. április l-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és végrehajtási rendeletei
idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 11/2003.(X.1.) számú önkormányzati rendelet és az azt módosító
3/2004(II.16), 7/2004(V.29), 17/2004(XII.22), 12/2005.(IX.20.) számú önkormányzati
rendeletek.
Tengelic, 2006. március 27.

Gáncs István
polgármester

Kaszás Kálmánné
jegyző

Záradék: Kihirdetve 2006. március 28-án.
Kaszás Kálmánné
jegyző

52

Beiktatta a 10/2007(VI.13) számú rendelet 4.§-a, hatályos 2007.június 13. napjától.
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 8.§-a, hatályos 2011. július 1. napjától.
54
Módosította a 6/2009. (III.18.) számú rendelet 7.§-a, hatályos 2009. április 1-jétől.
55
Módosította a 10/2011 (VI.29.) számú rendelet 9.§ (4) bekezdés 3. pontja, hatályos 2011. július 1. napjától.
53
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