Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének
többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete
az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról.
A képviselıtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény rendelkezései
alapján az alábbi rendeletét alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
/1/ Ócsárd Önkormányzat közigazgatási területén élı lakóhellyel rendelkezı
magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolványnyal rendelkezı bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.
/2/ Az Szt.6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás
igénybevételekor nyilatkozatában Ócsárd közigazgatási területét tartózkodási
helyként megjelölte.
/3/ A Tv. 7.§-ának /1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról
szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
/4/ A Tv. 32/B. §-ának /1/ bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka és
41.§-ának /1/ bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és a Tv-ben meghatározott feltételek mellett a harmadik államból származó hozzátartozójára.
X /1/ - /4/ bek. Hatályos 2004. május 1 napjától.

2.§.
A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.
A jövedelem számításánál irányadó idıszak a havonta mérhetı jövedelemnél 3 hónap,
egyéb jövedelem esetében 1 év.
A jövedelem egy fıre esı összértékének meghatározásánál az 1993. évi III. törvény
4.§. /1/ bekezdés a./ pontja szerint kell eljárni.
3.§.
A segélyezési ügyben döntés elıtt szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.

4.§.
/1/ A megállapított segélyek összegét általában a döntést követıen azonnal, de
legkésıbb a megállapítást követı hónap 5. napjáig utalni kell.
/2/ A több hónapra megállapított segélynél a segély megállapításakor rendelkezni kell
a folyósítás kezdı hónapjáról.
/3/ A kifizetett segélyekrıl nyilvántartást kell vezetni.
/4/ A képviselıtestület rendkívüli, sürgıs esetben engedélyezheti a megállapított segély házipénztárból történı kifizetését is.
/5/ A segélyezési ügyekben hozott államigazgatási határozatok tervezetét a körjegyzı
készíti elı és azt a képviselıtestület nevében a polgármester írja alá.
x Hatályos 2004. május 1 napjától.

Átmeneti segély
5.§.
/1/ A képviselıtestület a létfenntartást veszélyeztetı élethelyzetbe került létfenntartási
gonddal küzdı személy részére, kérelmére átmeneti segélyt nyújt amennyiben a
kérelmezı családjában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj minimum 150 %-át, egyedülálló esetében a 200 %-ot.
/2/ Hatályon kívül helyezte a 11/2004./IV.7./ Önk.kt.sz. rendelet.
Az óvodáskorúak és iskoláskorúak részére kérelemre megállapított átmeneti segély
természetbeni formában az étkezési, illetve napközis ellátás díjának teljes vagy
részbeni átvállalásával is nyújtható.
/3/ Hatályon kívül helyezte a 4/1994./II.18./ Önk.kt.sz. rendelet
/4/ Hatályon kívül helyezve a 13/2005./XII.16./ sz. rendelettel 2006. jan. 1-tıl
/5/ Hatályon kívül helyezte a 9/1994./IX.13./ Önk.kt.sz. rendelet
/6/ Az átmeneti segélyt általában utalás útján pénzben kell kifizetni, de a segély adható
vásárlási utalvány formájában és természetben is.
/7/ Egy naptári éven belül a kérelmezı egy határozatban legfeljebb 6 alkalommal részesíthetı átmeneti segélyben.
Amennyiben egy döntésben többszöri segélyezés történik, a kifizetések idıpontját
és összegét fel kell tüntetni.
/8/ Az átmeneti segély legkisebb összege a /2/ és /3/ bekezdése kivételével alkalmanként 1.000.-Ft, legnagyobb összege alkalmanként 5.000.-Ft.

/9/ Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minısülı kamatmentes kölcsön
formájában is nyújtható, amennyiben a kérelmezı jövedelmi viszonyai alapján a
kölcsönt megfizetni képes.
A kölcsön összege maximum 100.000.-Ft
x Hatályos 2005.május 27. napjától.

A visszafizetési kötelezettség ütemezését a képviselıtestület egyedileg határozza
meg.
x Hatályos 1997.02.12-tıl.

/10/ A képviselıtestület azon állandó ócsárdi lakóhellyel rendelkezı személyt aki
szociálisan ellátatlan és kiskorú gyermeket nevel átmenetileg havi rendszerességgel 15.000.-Ft összegig átmeneti segélyben részesíti.
xHatályos 2002.augusztus 27-ig.

Temetési segély
6.§.
Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott
a./ annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b./ tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját
illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élı személyek figyelembe
vételével számított egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát és aki nem részesült a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.tv.alapján temetési hozzájárulásban.
c./ A képviselıtestület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 200.000.-Ftban állapítja meg./ Hatályos 2006. január 1 napjától/
A temetési segélyt átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg.
x Hatályos 2004. február 12-tıl

Közgyógyellátás
7.§.
A képviselıtestület annak állapíthatja meg a közgyógyellátásra való jogosultságát, akinek szociális rászorultságát a jövedelmi viszonya vizsgálata után megállapította és igazolt havi gyógyszerköltsége a kérelmezı jövedelme 10 %-át meghaladta.
A képviselıtestület annak a személynek állapíthatja meg a szociális rászorultságát,
akinek a családja egy fıre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdij
legkisebb összegének a két és félszeresét.
x Hatályos: 1995.11.16.

Hatáskör gyakorlásának átruházása
8.§.
A polgármester rendkívül sürgıs esetben átmeneti segélyt, temetési segélyt állapíthat

meg, errıl a következı ülésen a képviselıtestületnek beszámol.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
9.§.
/1/ Az alapellátás formái:
a./ házi segítségnyújtás,
b./ szociális étkeztetés.
/2/ a./ Ócsárd –Szıke-Regenye Önkormányzatai Ócsárd Önkormányzat gesztorságával
Ócsárd-Szıke-Regenye települések egészére egy házi gondozói körzetet hoztak
létre amelyet a társulási törvény alapján mőködtetnek.
Hatályos 2004. május 1 napjától.

b./ A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés anyagi jogi szabályait az 1993.
évi III. törvény tartalmazza.
/3/ A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni
a./ Azokról a személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl
nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
b./ azokról a gyermekekrıl, akik részére nappali vagy bentlakásos intézménybe
történı állandó vagy idıszakos ellátás nem biztosítható /beteg/ és a szülık a
gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudják megoldani.
/4/ a./ Házi segítségnyújtást az önkormányzat az igényjogosultak részére – tekintet
nélkül a szolgáltatást igénybe vevı szociális helyzetére – térítés mentesen biztosítja.
b./ A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat külön rendeletében állapítja
meg.
/5/ A házi segítségnyújtás gondozója a területen mőködı háziorvosokkal, szociális
ügyintézıkkel, polgármesterrel együttmőködik a feladat hatékony ellátása érdekében.
/6/ A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes. Az ellátás az igénylı vagy törvényes képviselıje kérelmére történik. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás
igénybe vételére irányuló kérelem a körjegyzıségen terjeszthetı elı. A döntés a
polgármester hatáskörébe tartozik. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése elıtt az ellátásra jogosultat tájékoztatni kell az ellátás tartalmáról, feltételeirıl és az intézmény által vezetett rá vonatkozó nyilvántartásokról.
x Hatályos 2004.március 1 napjától.

Ápolási díj
10.§.
/1/ Az Sztv. 43/B §.(1)bekezdésére figyelemmel ápolási díjra jogosult az a személy is, aki

a./ 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, feltéve,
hogy
b./ a gondozás más módon nem oldható meg vagy a gondozás más módja az önkormányzat
számára nagyobb költséget jelentene, és
c./ a gondozott állapota miatt a gondozó keresıtevékenységet nem folytathat.
d./ és a kérelmezı családjában az egy fıre számított jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg.
/2/ Amennyiben a 18. életévet betöltött , tartósan beteg személynek nincs olyan – az
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı – hozzátartozója, aki a gondozást
elláthatná, az ápolási díj az önkormányzat illetékességi területén tartózkodási hellyel
rendelkezı személy részére is megállapítható.
/3/ Az /1/ bekezdés szerinti ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a.
/4/ Az ápolási kötelezettség teljesítését – függetlenül attól, hogy az ápolási díj megállapítására
milyen jogcímen került sor – a képviselıtestület a házi segítségnyújtást biztosító ápoló útján
rendszeresen ellenırzi.
/5/ A jogosultság feltételeinek fennállását kétévente felülvizsgálja a Önkormányzat..
Hatályos 2006. január 1 napjától /13/2005./XII.16./sz. rendelettel

Rendszeres szociális segély
11.§.
/1/ Hatályon kívül helyezve 2003 június 1 napjától a 13/2005./XII.16./sz.rendelettel.
/2/ Az önkormányzat a Sztv. 37/D.§./4/ bek. alapján a Baranya Megyei Munkaügyi
Központ Siklósi Kirendeltségével együttmőködési megállapodást köt.
/3/ Aktívkorú nem foglalkoztatott személyt a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként együttmőködési kötelezettség terheli. Együttmőködni köteles
az önkormányzattal, avagy az önkormányzat által megjelölt szervezettel, munkaügyi központtal.
Az együttmőködés tartalma
a./ A települési önkormányzatnál nyilvántartásba veteti magát.
b./ A segélyezésre való jogosultság feltételeinek vizsgálatánál együttmőködik.
c./ Az önkormányzat, illetıleg a munkaügyi központ kirendeltsége által felajánlott
munkát, amely a jogszabály értelmében számára megfelelı elfogadja.
d./ 30 munkanapot díjazás ellenében ledolgozik közcélú munkában. Az önkormányzat részmunkaidıben is foglalkoztathatja.
e./ Az önkormányzat által felajánlott munkát 10 napon belül köteles megkezdeni
és 30 munkanapot folyamatosan ledolgozni.
f./ Részt vesz az önkormányzat által szervezett programokon.
g./Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres segélyre jogosult a Baranya
Megyei Munkaügyi Központ Siklós Városi Kirendeltségével együttmőködési

megállapodást köteles kötni.
/4/ Azon aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a rendszeres szociális
segélyre való jogosultságát 2000. április 30-ig állapították meg, az önkormányzat
elrendeli felülvizsgálatát, együttmőködési kötelezettsége a felülvizsgálat idıpontjától áll fenn.
/5/ Amennyiben az aktív korú szociális segélyben részesülı a rendeletben szabályozott
együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget és ezt önhibáján kívüli okként
hitelt érdemlıen nem tudja bizonyítani, a segélyre való jogosultsága megszőnik.
Hatályos 2000.május 31-tıl

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
12.§.
x Hatályát vesztette 2004. május 1 napjától.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
13.§.
x Hatályát vesztette 2004. május 1 napjától.

Lakásfenntartási támogatás
14.§.
/1/ A lakásfenntartási támogatás céljából rászorult személyeknek, családoknak, az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt:
a./ A törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak a
jogszabályokban meghatározott feltételek mellett /normatív támogatás/.
b./ E rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak /helyi lakásfenntartási támogatás.
/2/ A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakás nagyság:
a./ ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b./ ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c./ ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d./ ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e./ ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d./ pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága.
/3/ A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei:
A háztartásban az egy fıre számított havi jövedelemhatár a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladhatja meg.

/4/ A lakásfenntartási támogatás egyhavi mértékének meghatározása:
a./ A lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a, de minimum 2.500.-Ft,
ha a jogosult háztartásában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét.
b./ lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az 1 nm-re jutó költség szorzata.
Az 1 nm-re jutó elismert havi költség 2005. évben 225.-Ft.
x Hatályos 2005. január 1. napjától

/5/ Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosultság esetén a támogatást a tényleges
használónak kell megállapítani.
/6/ A támogatási kérelem évente kétszer nyújtható be.
A lakásfenntartásra nyújtott támogatás egy évre állapítható meg, kétszeri kifizetéssel: június 30. és október 31.
/7/ Megszőnik a támogatás a megállapított idı elteltével a támogatásra okot adó
körülmény megváltoztatásával.
14.§. Hatályos 2005. július 15 napjától.

15.§.
E rendelet alkalmazásakor az ellátások megállapításánál a szociális törvény eljárási
rendelkezéseit valamint a 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
x Hatályos 2005.november 1.napjától.

16.§.
A képviselıtestület jelen rendelete kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Ócsárd, 1993. május 19.
Szilágyi Imre sk.
polgármester

dr.Gellértné dr.Kugler Anna sk.
körjegyzı

