
Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ (1) bekezdésében, 25. ~ (3) bekezdés b)
pontjában, 26. ~-ban, 32. ~ (1) bekezdés b) pontjában, 32. * (3) bekezdésében, 33. ~ (7)
bekezdésének, 45. ~ (1) bekezdésében, 48. * (4) bekezdésében, 132. * (4) bekezdés a), d) és
g) pontjaiban, a 134/E. *-ban, a gyennekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. * (2) bekezdésében, a 131. * (1) bekezdésében, továbbá Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdésének 8a.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Szociális Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános szabályok

1. * (1) A rendelet területi és személyi hatályára vonatkozó rendelkezéseket a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. * (1) bekezdése és a (2) bekezdésének b) pontja határozza
meg.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. ~ (l)-(3) bekezdéseit és a?.
~ (1) bekezdését.
(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a Képviselő
testület gyakorolja.

2. ~ (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4—16. *-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz
kapcsolódva kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. ~ (1) bekezdése
szerint kell alkalmazni.
(4) Az eljárást: ..

a) a Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal Mátraballai Kirendeltségén szóban vagy
írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet
megindítani.
(5) A kérelmet ajogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal —

igazolásokkal, nyilatkozatokkal — együtt kell benyújtani.
(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II.
részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál
meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.



(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül meg kell tenni.

3. ~ A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az aimak mellékleteként benyújtott
dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. *-ában meghatározottak szerint
kell igazolnia.

4. ~ (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.
(2) A polgármester joga, hogy az általa indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást
adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.

5. ~ (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, tárgyhónapot követő hónap 5.
napjáig kell folyósítani.
(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani.
(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a
vonatkozó határozat rendezi.

II. Fejezet
Pénzbeli szociális ellátások

6. ~ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési
támogatást nyújt hivatalból vagy kérelemre.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az aktív korúak ellátására vonatkozóan - az Szt. 33.
~ (7) bekezdés alapján - eljárási szabályokat határoz meg a lakókörnyezet rendezettségére.

7. ~ A pénzbeli települési támogatás formái:
a) eseti települési támogatás:

aa) települési rendkívüli támogatás,
ab) települési iskola- és óvodakezdési támogatás,
ac) települési temetési támogatás;

b) rendszeres települési támogatás:
ha) települési gyermekétkeztetési támogatás.

1. Települési rendkívüli támogatás

8. ~ (I) Települési rendkívüli támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja
létfemitartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló
esetében 200 %-át nem haladja meg.
(2) A kérelmezönek a kérelmében indokolnia kell a települési rendkívüli támogatásra való
rászorultságát.
(3) A települési rendkívüli támogatás jövedelemhatárra való tekintet nélkül is folyósítható
betegség, haláleset, természeti katasztrófa, elemi csapás bekövetkezése esetén.
(4) A kérelmet a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány benyújtásával lehet
kérelmezni.



9. ~ (1) A települési rendkívüli támogatást egy naptári évben maximum három alkalommal
lehet adni.
(2) Az egy alkalommal megállapítható települési rendkívüli támogatás maximális összege
30.000.- Ft.

10. ~ A települési rendkívüli támogatásra való jogosultságról az Önkormányzat Képviselő-
testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt a
kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül.

11. * (1) A 8. ~ (1) bekezdése alkalmazása során az önmaga, illetve családja létfenntartásáról
más módon gondoskodni nem tudó személynek az alábbi személyeket kell elsősorban
tekinteni az Szt. 45. ~ (4) bekezdésén túl:
a) aki saját vagy hozzátartozója bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;
b) akinek a nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok
megállapítása);
c) akinek a megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt
módon veszélyeztetve van;
d) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy és családja kiadásainak mérséklésére;
e) saját vagy hozzátartozója hirtelen felmerült kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres
jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni;
I) aki a várandósság elkerülése érdekében fogamzásgátló spirál alkalmazását vállalja;
g) aki a terhességét nem kívánja megtartani.

2. Települési iskola- és óvodakezdési támogatás

12. ~ (1) A települési iskola- és óvodakezdési támogatásra jogosult a település óvodájába és
iskolájába járó gyermeke után a szülő jövedelemhatárra és vagyoni helyzetre való tekintet
nélkül.
(2) A támogatás összege gyermekenként minden óvodai nevelési év és iskolai tanítási év
elején 10.000.- Ft.

13. ~ A települési iskola- és óvodakezdési támogatás jogosultak részére történő átadására
személyre szóló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szerinti kérelem benyújtása és döntés meghozatala nélkül kerül sor az
átvétel igazolása mellett minden óvodai nevelési év és iskolai tanítási év első hónapjában.

3. Települési temetési támogatás

14. ~ (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a
Mátraballán bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező személy jövedelemhatárra és vagyoni
helyzetre való tekintet nélkül, aki a temetési költségeket viseli.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési
temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez esatolni kell a temetés költségeiről az
eltemettető nevére kiállított számla és a halotti anyakönyvi kivonat hitelesített másolati
példányait.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési
temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 10 %-a
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegét a Képviselő-testület 100.000.- Ft
összegben állapítja meg.



(5) A települési temetési támogatás a Jelen rendelet 2. melléklete szerinti kérelem —

nyomtatvány kitöltésével kérelmezhető.
(6) A települési temetési támogatás megítéléséről az Onkormányzat Képviselő-testületének
felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgánnester dönt. A települési temetési
támogatás iránti kérelemről a beérkezésétől számított 21 napon belül kell döntést hozni.

4. Települési gyermekétkeztetési támogatás

15. ~ (1) A települési gyermekétkeztetési támogatásra jogosult a település óvodájába és
iskolájába járó gyermeke után az a szülő jövedelemhatárra és vagyoni helyzetre való tekintet
nélkül, aki gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.
(2) A támogatás összege gyermekenként havonta a fizetendő térítési díj 50 %-a.

16. ~ A települési gyermekétkeztetési támogatás jogosultak részére történő átadására
személyre szóló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szerinti kérelem benyújtása és döntés meghozatala nélkül kerül sor az
átvétel igazolása mellett’

5. Aktív korúak ellátása

17. ~ (I) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az aktív korúak ellátására való jogosultság
egyéb feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókömyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse:
a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara,
kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán legyen tartva, télen a hó el legyen
seperve, 1 db rendeltetésszerűen használt szeméttároló edény legyen, továbbá szükség esetén
a hó- és csúszás-mentesítésről gondoskodni kell;
b) az ingatlan rendeltetésszerű használhatósága legyen biztosított, valamint a rendszeres
higiéniai takarításról folyamatosan gondoskodni kell.
(2) A lakókömyezet rendezettségének igazolására a jelen rendelet 3. mellékletében szereplő
kömyezettanulmány szolgál.

III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások

18. ~ A természetben nyújtott szociális ellátások körében az Önkormányzat a következő
ellátásokat nyújtja:
a) köztemetés;
b) települési karácsonyi támogatás.

6. Köztemetés

19. ~ A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél
magasabb összegben megállapítani.

20. ~ A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek
megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha

a) az elhunytnak nines ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a köztemetés
költségeit nem fedezi, és



b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy és a vele
együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

7. Települési karácsonyi támogatás

21. ~ (1) A települési karácsonyi támogatásra jogosult a település óvodájába és iskolájába járó
gyermek, továbbá a 90 éven felüli idős emberek jövedelemhatárra ás vagyoni helyzetre való
tekintet nélkül.
(2) A települési karácsonyi támogatás formája karácsonyi ajándékcsomag vásárlása és
jogosultak részére történő átadása minden évben a falusi karácsonyi ümiepségen.
(3) A települési karácsonyi támogatásra fordítható pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület az
éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(4) A Képviselő-testület minden év szeptemberének végén a költségvetés helyzetének
figyelembevételével határozhat úgy, hogy a 18. ~ (1) bekezdésében rögzített korhatárt
leszállítja a 70. életévre.

22. ~ A települési karácsonyi támogatás jogosultak részére történő átadására személyre szóló,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szerinti kérelem benyújtása ás döntés meghozatala nélkül kerül sor.

V. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások

23. ~ (I) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás körében
a) a szociális étkeztetés, ás
b) a családsegítés, ás
c) a házi segítség nyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön
eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani

a) ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes állapotba kerülését, vagy
b) az ellátást rendkívüli időjárási helyzet indokolja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben külön eljárás keretében akkor lehet ellátást
nyújtani, ha az ellátást az érintettnek megállapították, de annak igénybevételével felhagyott,
majd az ellátás megállapítását követő 2 hónapon belül ismét kéri az ellátást és közben az
ellátás nyújtásának feltételei továbbra is fennállnak.
(4) A személyes gondoskodás keretében az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben nyújtott
ellátás megszűnik:

a) ajogosulatlan igénybevétel esetén, vagy
b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond, vagy
(4) 2 hónapot meghaladóan nem történt igénybevétel.

8. Szociális étkeztetés

24. ~ (1) Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít azon személynek, aki
a) a 62. életévét betöltötte, vagy
b) rokkantsági ellátásban részesül, vagy
c) hajléktalan, vagy



d) akinek ellátásáról közeli tartásra köteles hozzátartozója vagy vele közös háztartásban élő
családtagja nem gondoskodik,vagy
e) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt
a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani és ezt szakorvos által kiállított igazolással bizonyítja.
(2) Az átmeneti krízis helyzetbe került személyek, családok egy hónap időtartamig ingyenes
étkeztetésben részesülnek.
(3) Atmeneti krízis helyzet különösen lakóházi tűzeset, árvíz, természeti katasztrófa miatt
bekövetkezett káresemény.
(4) A szociális étkeztetés egyéb főzőhely keretében, lakásra történő személyes elvitellel Vagy
kiszállítással történik. ..

(5) A szociális, munkahelyi és vendég étkeztetést az Onkormányzat külön szakfeladaton
vásárolt élelmezés útján a Mátraderecske Községi Önkormányzat Központi Konyhájáról
biztosítja.

(6) A szociális étkeztetés feladat ellátását az Önkormányzat megbízási szerződés alapján 1 fő
szociális segítő munkakörben foglalkoztatott személy és közfoglalkoztatottak bevonásával
biztosítja.

(‘7) A szociális étkeztetésben részesülő személyek által fizetendő térítési díj felülvizsgálatára
az intézményi térítési díj változásakor, de legalább évente, február 15. napjáig kerül sor.

(8) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást rnegállapító határozatban kell
rendelkezni.
(9) A szociális étkeztetésre való jogosultságot az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
felülvizsgálni nem szükséges.
(10) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben a szociális étkeztetésre való
jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a jogosultságot megállapító vagy
az előző felülvizsgálatot tartalmazó és a jogosultságot továbbra is megállapító határozat
jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül kell lefolytatni.
(11) Ha a (10) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a
jogosultsági feltételek a továbbiakban is fennállnak, akkor a szociális étkeztetést a
továbbiakban is változatlan formában biztosítani kell.
(12) Ha a (10) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyer, bogy a
szociális étkeztetésre való jogosultság feltételei már nem állnak fenn, akkor a szociális
étkeztetés ellátást a felülvizsgálatot hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
(13) A jogosulttal a szakmai jogszabályokban előírt értesítés és megállapodás elkészítése a
Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozik.
(14) A 2015. február 29.-én hatályos 5/2011. (11.16.) önkormányzati rendelet 33. * (1)
bekezdésének b)-t) pontja alapján szociális étkeztetésre megállapított jogosultságokat a jelen
rendelet hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül a jelen rendelet szabályainak
megfelelően felül kell vizsgálni.
(15) A (14) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a (11) és (12) bekezdésben foglalt
szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.
(16) A szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításával és megszüntetésével
kapcsolatos döntés meghozatala a polgármester hatáskörébe tartozik.



9. Házi segítségnyújtás

25. ~ Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Pétervásárai Kistérség Többcéiú
Társulása keretein belül, a Társulás által fenntartott és működtetett az Aranykapu Kistérségi
Humán Szolgáltató Központ (3250 Pétervására, Szent Márton u. 14.) intézmény útján látja el.

10. Családsegítés

26. ~ Az Önkormányzat a családsegítéssel kapcsolatos valamennyi feladatot a Pétervásárai
Kistérség Többeélú Társulása keretein belül, a Társulás által fenntartott és működtetett az
Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (3250 Pétervására, Szent Márton ii 14.)
intézmény útján látja el.

V. Fejezet
Egyéb rendelkezések

27. ~ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

28. ~ Az Szt. 58/B. ~ (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal létrehozására nem
kerül sor, mivel Mátraballa lakosságszáma 2000 fő alatt van.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

29. ~ E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

30. ~ Hatályát veszti a szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló
15/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 15/2013. (XII. 11’),
3/2014. (11.28.) és 5/2014. (IV.30.) önkonnányzati rendeletek.

Kelt: Mátraballa, 2015. február 13.

P.H.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.

polgármester jegyző


