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11/2018. (XI.22.) Nágocs Község önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
a 2/2020. (111.12.) önkormányzati rendeletben foglalt módosítás szövegével
egységes szerkezetben
Nágocs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2)
bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48.§
(4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18.§ (2) bekezdésében, 29.§ (2) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális
ellátási formák szabályozásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§ (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megorzese érdekében
szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének
helyi szabályait, rendelkezzen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének
jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról.
(2) A Képviselő -testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok
életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban
kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.
2.§ E rendelet a Szt.-ben és a Gyvt.-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a Szt.
1.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról.
A rendelet hatálya
3. § E rendeletet kell alkalmazni Nágocs Község Önkormányzat közigazgatási területén
életvitelszerűen élő

a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyekre,
Hatásköri szabályok
4.§ (1) A Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Nágocs Község
Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet (továbbiakban SZMSZ) alapján a Képviselő-testület dönt: ·
a) a települési támogatás megállapításáról. Kivételt képezze a 16. §- ban szabályozott
települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetés költségeiről való hozzájárulásról szóló
döntés, valamint a 10.§. (g.) pontjában foglalt támogatási forma- Ezt a hatáskört a polgármesterre
ruházza át.

Eljárási rendelkezések
5.§ (1) A szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet - az igénylésre rendszeresített
nyomtatványon - egész évben folyamatosan lehet benyújtani az Önkormányzat igazgatási feladatait
ellátó hivatalnál. A formanyomtatványt a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó
alábbiak szerint ellenőrizheti:

ügyintéző

az

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) megkeresheti a benyújtott igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

A települési támogatás
6.§ (l)A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A
családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot
egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család
létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
(2)Rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból nyújtható.
7.§ (1) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni tárgyévi
kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta
a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,
b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban
kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási szerv igazolását,
c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó
okiratot,
d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében
az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony
fennállásáról,
f) álláskereső esetében az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a
regisztrálásról a munkaügyi központ Tabi kirendeltsége által kiadott előző havi
igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító
határozatot,
g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági, vagy gyámhatósági határozatot.
(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül,
bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat,
gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló
okirat szolgálhat.
8. § (1) A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító
határozatban kell rendelkezni.

(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezési, illetve gondozási díj átvállalása, a gyermek
tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása, temetéssel kapcsolatos költségek
megelőlegezése.

(3) A készpénzben megállapított és folyósított ellátás felhasználásáról a jogosult az összeg
kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

Az ellátások folyósítása

9.§ (1) A megállapított támogatás folyósítása el sősorban készpénzben, Nágocs Község
Önkormányzatának házipénztárából való kifizetéssel, vagy a jogosult közvetlen költségeinek
átvállalásával történik.
(2) A települési támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő formában is nyújtható. A
döntéshozó előírhatja, hogy a támogatás meghatározott célra, a családsegítő közreműködésével, a
jogosult nevére szóló számla ellenében történő vásárlással kerülhet folyósításra.
(3) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatást havonta kell folyósítani.

II. fejezet
A települési támogatás formái
10.§ Települési támogatás
a) a létfenntartási gondok enyhítésére,
b) a lakhatás támogatására,
c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni
hozzájárulás (gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszközök, ill. szemüveg kiváltása,
stb.)
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás,
e) a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás,
f) ápolási támogatás
g.) krízis helyzetbe került családok, egyedülálló, idős, nyugellátásban részesülő
személyek támogatása, maximum 10.000 Ft összeg erejéig, vagy természetben
nyújtott támogatásként max. 1 m3 tűzifa biztosítás formájában,
h.) születési életkezdési támogatás
céljából nyújtható.
11.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntrutási gondokkal küzdő
személynek akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át és önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon
gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség, vagy rokkantság, munkahely elvesztése miatt jelentős jövedelem-kiesése
következett be,
b) gyógyíthatatlan betegség esetén a Képviselő-testület egyedi mérlegelés alapján
c) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncsel ekményből anyagi kára keletkezett,
d) nyugdíj , vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint folyósított ellátás
kifizetése aj ogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik,
e) önhibáján kívül legfeljebb 3 havi közüzemi díj hátraléka halmozódott fel, melyet önerőből
nem tud kiegyenlíteni,

..
f) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre látott kiadásai vannak, melyeket önerőből nem tud
kiegyenlíteni (pl. végszámla, stb.)
g) gyermek nevelésével, gondozásával, a gyermek családba történő visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás maximum 50.000.- Ft lehet,
de nem haladhatja a tényleges költségeket.
(3) A települési támogatás a létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan
fennálló létfenntartási gondja enyhítésére évente maximum 4 alkalommal, mindösszesen 100.000.Ft nyújtható minimum 2.000.- Ft összegben ugyanarra az indokra hivatkozva 30 napon belül a
kérelmező nem nyújthat be támogatási kérelmet.
12.§ (1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki
álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként nem működik együtt a
Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával.
13. § ( 1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként közüzemi díj támogatás a
megjelölt szolgáltatóhoz való utalással állapítható meg.
(2)Közüzemi díjtámogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(3)A közüzemi díj támogatásának összege maximum 5000 Ft/hó, és nem haladhatja meg a havi
számla összegét.
14. § (1) A lakhatást elősegítő támogatás háztartásonként egy személy részére állapítható meg.
(2) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra:
a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását,
b) olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult,
c) akinek lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozó tartási, életjáradéki vagy öröklési
szerződés áll fenn,
d) aki az emberi együttélés szabályait nem tartja be.
(3) A lakhatást elősegítő települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
maximum 12. hónap végéig kerülhet megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó
jogviszony időtartamára.
15 .§ (1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások
költségeihez való teljes, vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek
a) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és
aa) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszerkiadása, vagy gyógyászati segédeszköz
beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15 %-át és családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %át.
ab) esetenként felírt gyógyszerkiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének
költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
(2) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától számítva
maximum egy éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem
haladhatja meg a 3000 Ft-ot.
(3) Az (1) bekezdés ab) pontja szerinti települési támogatás összege maximum 10.000 Ft, mely
évente maximum 2 alkalommal adható.
(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a
háziorvos vagy a kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek,
gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

16.§ (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500%-át.
(2) Az (1) bekezdésben igényelt támogatási kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az
eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési
számlát a szükséges adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési
támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének maximum 100%-a,
melyet a Képviselő -testület elsősorban kamatmentes kölcsön formájában biztosít.
(4) A Képviselő-testület a támogatás maximumát 150.000.- Ft összegben határozza meg, de
minimum 20.000 Ft(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.
17.§ (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek aki köznevelési intézménybe járó
gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át, a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként
a) tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására,
b) a gyermek étkezési támogatására.
18.§ (1) A 17.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás iránti kérelem a tárgy
év július, augusztus hónapban nyújtható be, melynek kötelező melléklete a tanköteles gyermek
tanulói jogviszonyának fennállásáról szóló igazolás.
(2) A támogatás természetben is nyújtható.
(3) A 17.§ (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező
melléklete a köznevelési intézmény által igazolt tanévre szóló étkezési költség, összege
gyermekeként maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de nem lehet több a
tényleges költségnél.
19. § Ápolási célú települési támogatás állapítható meg az Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak az
alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi és erre
kora, egészségi állapota alapján alkalmas, az ápolt személy gondozási és ápolási igényére
tekintettel a feladatot el tudja látni.
b) a hozzátartozó ápolása miatt aktív kereső tevékenységét szüneteltetni, vagy megszüntetni
szükséges,
c) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át és vagyonnal nem rendelkezik,
d) nem jogosult a Szt. 41.§-a alapján ápolási díjra és háztartásában rajta kívül ápolásra,
gondozásra alkalmas más személy nincs,
f) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn.
(2) Az ápolási települési támogatás iránti kérelmet - az igénylésre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani az Önkormányzat igazgatási feladatait ellátó hivatalnál. A formanyomtatványt a
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
20.§ (1) Az ápolási támogatás ügyében hozott döntés megalapozása érdekében a háziorvos
véleményét ki kell kémi. A háziorvos által kiállítandó szakvélemény formanyomtatványt a rendelet

3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolási kötelezettség teljesítése
bármikor ellenőrizhető, mellette munkaviszony nem létesíthető.
21.§ (1) Az ápolási célú települési támogatás összege maximum 10.000 Ft. Az ápolási támogatás
alkalmanként legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.
21 /A §. A rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, a 2014. október hó 12.-ét követően élve született
újszülöttek esetében, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó
150.000 Ft összeget, gyermekenként 50.000 Ft összegű születési életkezdési települési támogatás
nyújtható. Ezt a hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
A STARTMUNKA projekt által természetben nyújtott támogatás biztosítása

22.§ (1) A STARTMUNKA Projektben megtermelt zöldségeket a képviselő -testület az arra
rászoruló nágocsi lakosok részére természetben nyújtott vissza nem térítendő támogatásként
biztosítja.
(2)Az (1) bekezdésben biztosított támogatás szempontjából rászoruló az a nágocsi állandó lakos,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
nem haladja meg.
(3) A támogatási kérelmet
a települési támogatás igénylése esetén
alkalmazott
formanyomtatványon írásban kell benyújtani az önkormányzat igazgatási feladatot ellátó
hivatalhoz.
(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
Lakásépítés, vásárlás és

korszerűsítés

támogatása

23.§.(1) Azon nágocsi állandó lakosok, akik
a.) Nágocs közigazgatási területén ingatlant kívánnak vásárolni, építeni,
b.) Nágocson állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt
komfortfokozat növeléséhez 5 évente egyszer támogatást vehet igénybe.

élő

személy lakásának

Komfortfokozat növelésének kell tekinteni:
-fütéskorszerűsí tést,
-hőszigetelést,
-fürdőszoba kialakítását,
- komfort nélküli lakás komfortossá alakítását,
- komfortos lakás összkomfortossá alakítását,
-mozgáskorlátozott személy közlekedési és lakóterének speciális kialakítását.

(2)Támogatás formája és mértéke: kamatmentes kölcsön.
(3)Támogatás mértéke: A lakásfelújítás 50 %-a, de maximum 120.000 Ft lehet.
(4)A kölcsön visszafizetése: Kamatmentes kölcsön legfeljebb 12 havi részletre adható. Az évente
erre fordítható összeget a képviselő-testület minden évben költségvetés elfogadásakor határozza
meg. Az évente meghatározott összeg megtérülése esetén éven belül újra felhasználható.
Kamatmentes kölcsön megtérüléséig az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom jegyezhető be. Öt évente csak egyszeri alkalommal veheti igénybe.
(5)Kizáró okok: Nem adható kölcsön

- nem állandó lakás céljára szolgáló ingatlanra, üdülőingatlanra, hétvégi házra, külterületen lévő
épületre,
- kamatmentes kölcsönre nem jogosult aki üdülőingatlannal, vagy annak haszonélvezetével
rendelkezik, 5 évnél fiatalabb gépkocsija van, segéllyel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének
nem tett eleget, vagy 5 évre visszamenőleg vizsgálva a célzott segélyt nem a kapott célra használta
fel„
(6)Eljárási szabályok:
-Kamatmentes kölcsön megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- A megállapított határozat alapján a támogatottal megállapodást kell kötni, amelyet a
polgármester ír alá az önkormányzat nevében.
1 24. §(l)A képviselő-testület a Nágocs községben lakóhellyel rendelkező 40. életévét be nem töltött
személy részére, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg a nettó 190.000 Ft összeget,

a.) új építésű,
b.)használt ingatlan vásárlására, illetve épület bővítésre abban az esetben, ha a bővítés
eredményeként új lakás jön létre,
11. telekvásárlás esetén 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosíthat. A
támogatás megítéléséről a költségvetési lehetőségek figyelembevételével a Képviselő
testület egyedi döntést hoz.
24.§. la) A támogatás megállapításánál előnyt élveznek azok a Nágocson élő, vagy itt letelepedni
kívánó szakemberek, akiknek a településen való letelepedéséhez, vagy megtartásához fontos érdek

2

fűződik.

(2)A 24/§ (1) bekezdésében foglalt támogatás igénybevételének feltétele: az ingatlan tulajdonosának
nyilatkozata arról, hogy a támogatás igénybevételétől számított minimum 5 évig folyamatosan
Nágocs község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és kérelem
benyújtásakor életvitelszerűen is Nágocs községben él, nyilatkozata továbbá, hogy gyermekét
(gyermekeit) Nágocs községben lévő köznevelési intézménybe (óvoda, iskola) járatja.
3 (3)

A támogatás nyújtásának további feltételei:
a) Kérelmezők nem - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény 8:1. §. (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott - hozzátartozójuktól vásárolják meg a lakást, házat.
b) Kérelmezőknek az önkormányzattal, az önkormányzat intézményével szemben lej árt tartozása
vagy adóhátraléka nincs.
c) Kérelmezők kizárólag egy ingatlan tekintetében és egy alkalommal kaphatnak támogatást.
(4) Nem nyújtható támogatás annak az igénylőnek, aki nem a jogos - méltányolható- lakásigénye
kielégítése céljából igényli a támogatást, illetve aki jövedelmi helyzete alapján önkormányzati
támogatás nélkül is képes megoldani lakásgondját, továbbá az sem részesülhet önkormányzati
támogatásban, aki a lakást üzleti célra kívánja megszerezni, illetve továbbértékesítené.

1./Módosította a 2/2020. (III„ 12) önkormányzati rendelet 1.§.-a.
2./Módosította a 2/2020. (111.. 12) önkormányzati rendelet 2.§.-a.
3./Módositotta a 2/2020. (lll„12) önkormányzati rendelet 3.§.-a.

24/A. §
(1) A vissza nem térítendő támogatásban részesített
4

kérelmező

a támogatás folyósítását

követő

legkésőbb 3 éven belül köteles igazolni azt, hogy a támogatást az ingatlannal összefüggésben
használta fel.
(2) Amennyiben a vissza nem térítendő támogatással
a) vásárolt, vagy létesített lakást a tulajdonos 5 éven belül elidegeníti, vagy
b) a felépíteni kívánt lakásra a támogatás folyósítását követő 2 éven belül nem szerez jogerős
használatbavételi engedélyt, vagy
c) a 24. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatának nem tesz eleget,
köteles a kapott támogatást egy összegben az önkormányzat részére visszafizetni.

(3) Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki azért idegenítette el, hogy építéssel, vagy
adásvétellel Nágocson másik, a tulajdonába kerülő lakást szerezzen.
(4) A képviselő-testület kivételes méltányosságból mentesítheti a visszafizetési kötelezettség alól azt
a kérelmezőt, aki a családi körülményeiben bekövetkezett változás miatt nem tud eleget tenni a
visszafizetési kötelezettségének.

III. fejezet
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
A Szociális szolgáltatások formái
25.§ (1) Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c.) gyermekjóléti szolgáltatás

Étkeztetés
26.§(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a.) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c)fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat
rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.
(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki
jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más
módon gondoskodni.
(3) Az ellátás iránti kérelmet a
polgármesteréhez lehet benyújtani.
(4) Az ellátás iránti
(5)

kérelemről

kérelmező

lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a Koppány-völgye Alapszolgáltatási Központ Vezetője dönt.

4../Módosította a 2/2020. (Ill..12) önkormányzati rendelet 4.§.-a.

Házi segítségnyújtás

27.§ (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatát a Koppány-völgye Alapszolgáltatási
Központ fenntartásával , társulásban látja el.

A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai
28.§ (1) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel
(119/C. §) nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése
szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.
29.§.(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti
j övedelemigazolásban meghatározott jövedelmet,
c.)kiskorú igénybe vevő esetén - ab) pont szerinti kivétellel - a vele közös háztartásban
élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.
(2)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a
egy alkalommal állapítja meg.

képviselő-testület,

évente

(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(4) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény
kémi.

vezetőjétől

kell

(5) A személyi térítési díj kedvezmény összegét j~len rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A személyi térítési díjak megfizetése
30.§ l)A személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra
az
kerekítve kell megállapítani. Ha a személyi térítési díj
ellátás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg,
előleg fizetését kérheti.
a megállapítására jogosult térítési díjMegállapításkor intézkedni kell, hogy az előleg, illetve az előleg
fizetésének
időszakára jutó személyi térítési díj közötti
különbözet
kiegyenlítése megtörténjen.
2) Ha megállapodás eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat havonta utólag a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.
3)A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő
befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/ 1993.(ll.27.) Korm. rendelet 5.§. (4) bekezdése szerint korrigálni kell.
4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint
kell bejelenteni a polgármesternek
a./ alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két
munkanappal korábban írásban kell a bejelentést megtenni.
5) A képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj mértékét e rendelet 4 ..

számú melléklete tartalmazza.
Az ellátás

megszűnése

31. § (1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt 100 §-a és a 101. § (1) (2) bekezdésében foglalt
esetekben.
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:
a.) a térítési dijat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki,
b.) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c.) elhalálozik,
d.) kéri az ellátás megszüntetését.
(3) Az alapellátás megszüntetése az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének hatásköre, aki az ellátás
megszűnéséről írásban értesíti az ellátásban részesülőt. Ha az ellátott a döntéssel nem ért egyet, az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. A jogerős és
végrehajtható döntésig az ellátást változatlanul biztosítani kell.
(4) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.
(5) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések
tekintetében az Szt. 114-119. §-ában foglaltak az irányadók.
Az ellátások igénybevétele

32. § (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az
ellátások igénybevétele iránti kérelmet Koppány-völgye Alapszolgáltatási Központ illetékes
munkatársához kell benyújtani, a 9/ 1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon.
(2) Az ellátás iránti

kérelemről

az

intézményvezető

dönt.

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az
írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.
Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 911999 (XI. 24.) SzCsM
rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33 .§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el
nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, egyidejűleg hatályát veszti Nágocs
Község Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló többször módosított 112015. (II. 13.) számú rendelete.

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű jogszabályok

rendelkezéseit kell alkalmazni.
N ág o e s, 20 18. november 22.

Kiss Szilveszter
polgármester

Hirdetőtáblára

Werner Józsefné
jegyző

kifüggesztve: 2018. november 22.

Werner Józsefné
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget
tartalmazza.

Nágocs, 20~

c_LJL
Lencsés Attila
polgármester

jegyző

1. számú melléklet Nágocs Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális
támogatások rendszeréró1, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 1112018.(Xl.22.) számú önkormányzati rendeletéhez

Nágocs Község Önkormányzata
8674 Nágocs, Hősök tere 10.
Telefon: 06/84/372-734.

KÉRELEM
települési segély megállapításához
(4) l :Az igénylő adatai:
l ./Kérelmező neve /születési név is:

- -- - - - -- - -- - -- - - - - - -

(Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:/TAJ szám: ........................................... .......................... .
Születési helye: _ _ _ _ __ _ _ __ _
Születési idő: 19

Anyja neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

év _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hónap _ _ _ nap.

Adószáma :

--------------~

2./Állampolgársága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan,
menekültként vagy oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma:

- - - - -120- - - - -

(A

megfelelő rész

aláhúzandó)

3. Családi állapota:
egyedülálló, (hajadon, nőtlen)
házastársával /élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(A megfelelő rész aláhúzandó)

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ utca
Tartózkodási hely: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ helyiség
utca
sz.
Értesítési és utalási cím: _ _ _ _ _ _ _ _ _ helyiség
utca
sz.

....,....------------~

------------~

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő
rész aláhúzandó)
Kérelmezett támogatás fajta: (aláhúzandó)
a.) rendkívüli települési támogatás
b.)lakhatási támogatás
c. )gyógyszertámogatás
d.)temetési támogatás
e.)szociális célú tűzifa
f.)STARTMUNKA projekt által természetben nyújtott támogatás

11.A települési segély igénylésének indoka:

1.

Név:

A kérelem benyújtásának időpontj ában a települési segélyt kérővel közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Születési hely,

idő

Anyja neve

Rokoni fok

(család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális , gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége
közeli hozzátartozó:
a.) a házastárs, az élettárs,
b.)a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évnél fiatalabb
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,

huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
5. korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, az autista, illetve a testi érzékszervi , értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez
az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban :
fogyatékos gyermek)
d. )a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa,
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége)

Kelt: .............. „ ........ . .. ......... „

........... . ...... . ... . . . ... . ..... .

kérelmező

11.3. Jövedelmi adatok:
A jövedelmek típusai

A
kérelmez

e

kérelmezővel

kérelmezővel

közös
jövedelm háztartásban
e
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

közös
háztartásban
élő egyéb
rokon
jövedelme

ő

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES , GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

B

Összesen

összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9( 1O+ 11+ 12)]
14. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj összege)
15 . AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.
§ (1) bek. i) pontja]
Egy

főre jutó

havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):

„ „ .. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .

Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYlLATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi 11! törvény alapján a NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásban élők adatait a jogosultság
megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Dátum: ..................... „

.••.. „ •• • ..•••.••

„„ ...... . .... „.

kérelmező

cselekvőképes

hozzátartozók aláírása

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelméről szóló összes igazolást, az eredeti temetési
számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást, háziorvos által
kimutatott , gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltségeket.

2. számú melléklet Nágocs Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni swciális
támogatások rendszeréró1, valamint a személyes gondoskodást nyújtó swciális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 1112018. (Xl.22.) számú önkormányzati rendeletéhez

KÉRELEM
Ápolási települési támogatás megállapításához

Kérelmező

neve :..................... .............................................................. ................................................ .

Kérelmező

születési neve: ........................................... ...........................................................................

Anyja neve: ..................................... .............. ...... ...................... ............... ...............................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .... „ ..................... „ ... „ ................. „ .............. „ ........................ „„ ...... .
Lakóhely: ... .......................................................................... ............. ................. ...... ............. ...... ........... .
Tartózkodási hely: ............. ..................... ............................................................................. ...... .............
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Adószáma: ............................................ ...................... ...... ..... .............. ....... .. ....... ...... ........ ............ ....... ..
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:„„.„„„„ ... „„ „.„ .. „ .. „ ... „ ... „„.„„„„ ... „.„ ... „ ... „ .... „„ .... „ ...
Folyószámla száma: (csak akkor, ha a támogatás kifizetését folyószámlára kéri)

Telefonszáma: ................... ....... .............................. ............................................................................... .
Kijelentem, hogy

keresőtevékenységet

a.) nem folytatok,
b.) napi négy órában folytatok,
c.)otthonomban folytatok (a megfelelő aláhúzandó)
Kérelmező

havi jövedelme: ... „ „ ... „ ..... „ „ .... „ ....... „ ... „ „ ...„. Ft/hó

Az ápolási tevékenységet
a.) lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
b.) az ápolt lakóhelyén/ tartózkodási helyén végzem (a megfelelő aláhúzandó)

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Szül.idő:

Név:

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás:

Havi jövedelem:

Egyéb jövedelmek:
Gyermektartásdíj: ...................................................................................... „. „ .......... „ ................ Ft
Családi pótlék:..................... ............. ............................................................................... ...........Ft
Önkormányzati egyéb rendszeres támogatás:....... ............................... „ .....................................Ft
Együtt élők összes jövedelme:„„„„ „.„„„ .. „„ „ .. „„ .. „„ ... „ .... „.Ft (ügyintéző tölti ki)
Egy

főre

jutó jövedelem:„„„.„„„„„„„„„„„„ „„„„ „ .. „ „ .. „ ..... „Ft (ügyintéző tölti ki)

Az ápolt neve: .. ...... „ „ „ .... .„ .... „„. „ ... „ ..„„ .. „ .. . „ „ „.„ .. „„ ....... .„ „„ ... „.„„.„ ... „„ ... „. „ .. „.„„ ...... „ ........ „.
Születési neve: .......................... .............. .............................................. ................................................. .
Anyja neve: ...................................................... ............... .............................. ...... .............. ..... ............. .. ..
Születési helye, ideje (év, hó nap):„„„ ........ „„.„„ .. „ ... „„.„„ .. „„ ....... „. „„. „ ... „„„„ .... „„ ... „ ........... „ .. „„
Lakóhely: . .. „„„.„ .......................... „ ........ „„ .................... „ ............. „ ...... „.„„ .... „„ „ ..... „.„ ............ „ .... „
Tartózkodási hely: .... „ ......................„ ....... ....................... ............ ....... ...... ............................................ .
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: - - - - - - - - Nyilatkozat
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat, az ápolási települési támogatás
kérelm ező hozzátartozóm végezze:

ápolt személy aláírása

Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és
tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993-évi III. tv. Alapján a NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásban
megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

élők

adatait a jogosultság

Kelt: ...................................................................... .

ápolást végző személy aláírása
(A kérelemhez mellékelni kell a családjövedelmeiről szóló összes igazolást, a háziorvos igazolását.)

3. számú melléklet Nágocs Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális
támogatások rendszeréró1, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 1112018. (Xl.22.) számú önkormányzati rendeletéhez

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási települési támogatás

megállapításához/kötelező

felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

e.) Igazolom, hogy
Név:.. ................... ............... ................................................................................................................... .
Születési neve: ................................... „„ ................„.„„ ....... „ ....... „ ......................... „ ................. „ ......... .
Anyja neve: ..................„ .. „ ........ „ ............ „ ............................. „ ................ ...................... ....................... .
Születési hely, év, hó, nap:„. „ ..... „ .. „.„ .... „ .. „. „ ..... „„. „„ ... „„ ... „ „ „„ „„„„„ ...„„„. „„ .. „„„ „ .„ .. „„ .... „„ ..
Lakóhely: ......... „ ................................................................................. ............................. ......... „ ........ „.
Tartózkodási hely:............................................................... .. ... „ ................ ........ „ .....„ .................. „.„ ....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ... ..... „ ................ ................ „ ..„ .................... „.„ ...........„ ....... „ ... .
tartósan beteg.
Fenti igazolást nevezett részére
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási
szerv„ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ „ „. számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a
... „. „ .... „ „ .... „ ..... „ .„. „ „.„ .. „ „ ...... „megyei gyermek szakfőorvos ... „„ .. „„„„ .. „. „„„. „ „. „. „. „ „„.számú
igazolása, vagy ... „„ „„„ „„„„ „ „„ .... „„ „„„ .„„„ .„„„„ .„„ „„„„.

fekvőbeteg-szakellátást

intézmény ... „„„ ... „ .... „„„.„.„ .. „„.„ ....... „ .... „„„„ .„„„ .„„„„ „ .„„„.

szakrendelő

nyújtó

intézet szakorvosa

által kiadott ... „„.„ ... „„„.„ „. „„„.„.„„„„„„ .. „„„ ...„„„„„„ keltű igazolás/zárójelentés alapján
állítottam ki.

1. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós
gondozásra szorul. A gondozás várható

időtartama:

a.) 3 hónapnál hosszabb
b.) 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: .................................................................... .... .

háziorvos aláírása

4.számú melléklet Nágocs Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 1112018.(XJ.22.) számú önkormányzati rendeletéhez
A személves gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja.
Nágocs Község Önkormányzata az étkeztetést vásárolt élelmezéssel (Andocs Község
Önkormányzatának üzemeltetésében működő konyháról) látja el.
Az intézményi térítési díj: 470 Ft/adag

- Szociális étkeztetés:
I. csoport: 235 Ft/nap,
II. csoport:4 70 Ft/nap.
I. csoport:
1./ Amennyiben kérelmező jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum maximum 250 %-át nem
haladja meg :50% kedvezményben részesítendő .

II. csoport
2./ Amennyiben kérelmező jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja
kedvezményben nem részesíthető.

Házi segítségnyújtás: 100 Ft/óra

Az önkormányzat 100 % kedvezményt biztosít a házi segítségnyújtás gondozási díjából annak,
akinek a jövedelme a nyugdíj minimum ötszörösét nem éri el.

