Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2008. (IV.18.)
rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól
Tornyospálca Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 25. §-ának
(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §-ának (1) bekezdésében, illetve (3) bekezdésében, 37/D.
(5) bekezdésében, 38. §-ának (1) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 47. §-ának (2)
bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében, 92. §-ának (1) – (2)
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.
FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a
helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális
ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság
a./ az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokat,
b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,
c./ letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,
d./ a hontalanokat,
e./ a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve
f./ azokat a hajléktalan személyeket illeti meg akik az önkormányzat illetékességi területét
jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett
nyilatkozatukban.
(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed:
a./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok
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személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, valamint
b./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32/B. § (1) bekezdésében
meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásiról szóló 1408/71/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 Magyar Köztársaság területén
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Eljárási szabályok
3. §
(1)

Az e rendeletben foglalt ellátási formákat a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjénél igényelhető formanyomtatványon kell benyújtani, de az ügyfél által
más formában benyújtott kérelmet is be kell fogadni elbírálásra.

(2)

Az e rendeletben meghatározott támogatások, segélyek ügyében hozott
polgármesteri döntés ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül
fellebbezést lehet benyújtani, melyet a képviselő-testület bírál el.

(3)

A kérelmező köteles a rendszeresített jövedelemnyilatkozatot kitölteni, illetve saját
maga és családja jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni.
Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy
jövedelme nem mérhető, jövedelmére vonatkozóan köteles anyagi és büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

(4)

(5)

A jövedelmi viszonyok igazolásánál irányadó időszak:
a./ a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b./ a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy a b./ pont
szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra
esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegével
kell beszámítani.

(6)

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a tizenkét
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama
alapján kell kiszámolni.

(7)

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a./ a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b./ a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt.
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c./ 1 a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban
együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó részét
(8)

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói
engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg
a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.

(9)

Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása 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.

(10) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglalt
jogkörében a jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi fenntartási
költség számításánál csak a saját jövedelemmel rendelkező személyeket – ide nem
értve az Szt. 4. § (1) bekezdés d./ pontjának db)-dc) alpontjában meghatározott, vér
szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket –
lehet figyelembe venni azzal, hogy a családi pótlékot, árvaellátást és a tartásdíj
címén kapott összeget jövedelemként figyelembe kell venni.
(11) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott
lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási
költségének háromszorosát.
(12) A (10) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a
lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adóés adójellegű befizetések, valamint a hiteltörlesztés.
(13) Ha az ellátást megállapító szerv a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
a./ ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ingatlan fekvése szerint
illetékes Regionális Igazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati
adóhatóság megkeresésével,
b./ vagyoni értékű jog esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes
Regionális Igazgatósága megkeresésével,
c./ egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyőrség vagy független
szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.
(14) Ha a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, az
önkormányzatot egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást az Szt. 17. §-ában
meghatározottak szerint megtéríteni. A szándékosan jogosulatlanul igénybe vett
ellátás visszafizetése nem mentesít az egyéb (büntető, szabálysértés) felelősségre
vonás alól.
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(15) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben,
körülményekben – így különösen a vagyoni és jövedelmi viszonyokban –
bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő tizenöt
napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjét.
(16) 2 A szociális alapszolgáltatások biztosítása a Kistérségi Szociális és gyermekjóléti
Társulás Anarcs társulás keretében fenntartott Anarcs Községi szociális Ellátó
Szolgálat, a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
Mándoki Szociális Központ, a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Kisvárda keretében fenntartott Kistérségi Szociális Szolgálat Kisvárda,
valamint a Szociális Nappali Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Idősek
Klubja útján történik.
Az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmeket az intézményvezetőnél, vagy a
kérelmező lakcíme szerinti polgármesteri hivatalban lehet szóban vagy írásban
előterjeszteni. A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol
életvitelszerűen lakik.
4. §
(1) A szociális ügyek előkészítése, a döntések végrehajtása érdekében:
a./ be kell csatolni az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló és egyéb
jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat,
b./ be kell szerezni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.
27.) Korm. rendeletben szabályozott, szükséges bizonyítékokat,
c./ amennyiben a támogatást igénylő kérelméből valamint a kérelemhez csatolt
igazolásokból nem állapítható meg egyértelműen a szociális helyzet, úgy
környezettanulmányt kell készíteni.
5. §
(1) A megállapított pénzbeli ellátásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintézője
folyósítja az alábbiak szerint:
a./ az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, a lakásfenntartási
támogatást és az ápolási díjat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően,
b./ az egyéb pénzellátásokat a döntést követő nyolc napon belül, létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően
azonnal.
(2) A támogatások kifizetése elsősorban lakossági folyószámlára való átutalással
történik. Az ügyfél kérése szerint a kifizetés – történhet házipénztárból, vagy
postautalványon való átutalással.
(3) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás
megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét illetve pénzegyenértékét és a kamat
2
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összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné – méltányosságból
a./ elengedheti,
b./ csökkentheti,
c./ részletekben fizettetheti meg.
(4) A képviselő-testület az 5. § (3) bekezdés szerinti hatáskörét a polgármesterre ruházza
át.
6. §
A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni:
- az e rendeletben adott ellátásnál az ott meghatározott időközönként, illetve
- a szociális törvényben meghatározott esetekben
a./ az öregségi nyugdíj legkisebb összege változását követően, valamint
b./ 3 az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben történő tartós változás miatt,
vagy ha az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok
létszáma megváltozott.

II.

FEJEZET
I.
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁI ÉS FELTÉTELEI
7. §
(1) Az önkormányzat a rászorultságtól függően igénybe vehető ellátások körét az
alábbiakban állapítja meg:
a)
-

4

b)
-

Természetbeni ellátások:
köztemetés
közgyógyellátás
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Pénzbeli ellátások:
időskorúak járadéka
rendszeres szociális segély
rendelkezésre állási támogatás
lakásfenntartási támogatás
átmeneti segély
temetési segély

c) 5Szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
3
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-

családsegítés
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgáltatás
nappali ellátás

(2) Az egyes ellátási formákra vonatkozó részletes szabályokat külön határozza meg a
rendelet.
(3) A pénzbeli ellátások közül az átmeneti segély, a temetési segély és a lakásfenntartási
támogatás pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátásként is nyújtható.

II.
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Időskorúak járadéka
8. §
Az időskorúak járadékát az Szt. 32/B. § - 32/E. §-ai alapján kell megállapítani.
Aktív korúak ellátása6
9. §
(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 33 §-ában
foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben
tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott vagy bérelt ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db
szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata
b) a lakáshoz tartozó elő és hátsó kert, udvar rendben tartása, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,
c) a lerakott anyagok – különösen építési, növényi - az udvaron jól elkülönüljenek
d) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, a szükséges
növényvédelmi védekezési feladatok időben történő végzése; amennyiben a kert nem
áll művelés alatt, a terület rendszeres kaszálása, gyommentesítése oly módon, hogy a
területen ne legyen gyomnövényzet termést hozó példánya;
e) az ingatlanon nem lehet parlagfű
f) az ingatlan előtti – sarok ingatlan esetében az ingatlan előtti és melletti - járdának
(járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése; téli
időszakban a hó és síkosság mentesítése
g) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
fa) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
6
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h) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, melléképületek rágcsálóktól,
kártevőktől való mentesítése,
i) amennyiben az ingatlan nincs körbekerítve, az állatok zárt helyen, állattartásra
szolgáló épületben történő tartása
j) állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése, az állati alom
szükségszerű elszállítása, vagy annak a termőföldbe történő bedolgozása
k) a komposzt termőföldbe történő bedolgozása
l) benti illemhely hiányában árnyékszék megléte
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani.
(3) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az
aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek,
aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak
fenntartásáról.
(4) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az
önkormányzat az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat bevonásával ellenőrzi.
(5) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az
ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a Polgármesteri Hivatallal írásban közölni.
9/A. §7
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt
kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, ha
a) gyermeket vár és ezt szakorvos által vagy terhes gondozási kiskönyvvel igazolja,
vagy
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt a közfoglalkoztatásban való részvételre
átmenetileg vagy véglegesen alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésen vesz részt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben mellékelni kell a kérelemhez a szakorvos
vagy kezelőorvos igazolását a gyógykezelésen való részvételről és annak várható
időpontjáról.
(3) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt
jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg.
10. § 8
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az egészségkárosodott személy
kivételével – a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni az Anarcs Községi
Szociális Ellátó Szolgálattal (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv)
(2) A rendszeres szociális segélyezett a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként, az együttműködésre kijelölt szervvel az alábbiak szerint köteles együttműködni:
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a)

b)
c)

az együttműködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba veteti magát a
rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül, és
a beilleszkedését elősegítő programról írásban megállapodik az
együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá
teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a)
b)

együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás,
egészségügyi, szociális és mentális állapotot javító szolgáltatások

(4) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül bejelenteni az együttműködésre kijelölt szervnek. Az
akadályoztatás okát a bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles
hitelt érdemlő módon igazolni melynek megalapozottságát az együttműködésre kijelölt szerv
köteles megvizsgálni.
11. § 9
(1) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülő személy a számára felróható okból:
a. jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél
b. az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget,
c. a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget,
d. akadályoztatása okát az előírt határidőben nem jelenti, vagy azt hitelt érdemlően
igazolni nem tudja,
e. a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem
veszi fel, vagy az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg,
(2) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén az együttműködésre kijelölt szerv
minden alkalommal soron kívül vizsgálja a mulasztás okát, s amennyiben az a rendszeres
szociális segélyben részesülő személy számára felróható, úgy az együttműködési
kötelezettség megszegését 3 munkanapon belül köteles jelezni az önkormányzat jegyzőjének.

12. §
10

(1) Az együttműködésre kijelölt szerv
a) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján - a szervnél
történő megjelenésekor - nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/D. § (2)
bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok
típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,
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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 elősegítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy bevonásával - módosítja a programot,
g) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget, valamint
h) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatosan kapcsolatot
tart azokkal a szervekkel, akik a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét
adják.
(3) Az együttműködésre kijelölt szerv egyszerre több beilleszkedést segítő programban is
megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt
eredményt.
(4) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell:
- a program tartalmát,
- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan
leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul
meg, így az előírt kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét,
- azokat az esteket, körülményeket melyek miatt a megállapodás teljesítése az
együttműködési kötelezettség megszegését jelenti.
13. § 11
(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt együttműködési kötelezettségét első alkalommal megszegi, akkor a jegyző írásban
felszólítja a kötelezettség teljesítésére.
(2)
Meg kell szüntetni az rendszeres szociális segélyre való jogosultságát annak a
rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély
folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési
kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
14. §12

11
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Lakásfenntartási támogatás
15. §
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat
lakásfenntartási támogatást nyújt
a./ az Szt. 38. § (2)- (4) bekezdés, (6) – (8) bekezdéseiben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás)
b./ önálló ellátásként e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a
továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás)
(2) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása a polgármester
hatáskörébe tartozik.
16. §
(1)

Helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
nem haladja meg és a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át.

(2)

A lakásfenntartás elismert havi költsége az e rendeletben elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

(3) Az egy négyzetméterre elismert havi költség: a költségvetési törvényben
összeg, 2008. évben 425.- Ft.

meghatározott

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a./ ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b./ ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c./ ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d./ ha a háztartásban négy vagy annál több személy lakik 65 m2
e./ ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d./ pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: 2.500. Ft
17. §
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani.
(2) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdésében meghatározottakról. Csatolni kell továbbá ezen rendelet 20. § (2)
bekezdésében meghatározott okiratokat.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása hat hónapra történik.
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(4) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától illeti meg.
(5) A normatív és helyi lakásfenntartási támogatást készpénzben vagy természetben
lehet megállapítani.
(6) A készpénzben megállapított támogatás kifizetése havonta a rendelet 5. §-ában
szabályozottak szerint történik.
(7)

13

Ha a kérelmezőnek olyan mértékű közüzemi tartozása van melyet nem képes
kiegyenlíteni, kérelmére a megállapított természetbeni támogatást havonta az általa
megnevezett szolgáltató részére kell utalni.

(8) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
Átmeneti segély
18. §
(1) Alkalmanként átmeneti segély azon szociálisan rászorult személy részére állapítható
meg, aki előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan élethelyzetbe
kerül és emiatt szociálisan rászorulttá válik, különösen
a./ munkanélküli és semmilyen egyéb ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem
rendelkezik,
b./ betegségéből eredő jelentős jövedelem kiesés miatt anyagi nehézségbe kerül,
c./ elemi kár érte stb.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy
akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét, egyedül élő esetén annak
kétszeresét.
(3) Amennyiben a támogatás biztosítása gyermek érdekének védelme miatt válik
szükségessé, úgy ez esetben elsődleges a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény és az ennek alapján megalkotott – külön önkormányzati
rendelet szerint kell eljárni.
(4) Az átmeneti segély összegének felső határa 8.000.- Ft, melytől rendkívüli indokolt
esetben a szociális hatáskör gyakorlója eltérhet.
(5) Egy naptári éven belül ugyanazon személy (család) – kérelemre - legfeljebb két
alkalommal részesülhet átmeneti segélyben.
(6) Aki az önkormányzat által megállapított rendszeres ellátásban részesül annak csak
különösen indokolt esetben állapítható meg átmeneti segély.
Közgyógyellátás tekintetében csak a képviselő-testület által méltányosságból
engedélyezett igazolvány kiadását kell figyelembe venni.
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(7) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: hosszabb idejű kórházi ápolás, hirtelen
bekövetkezett haláleset, elemi csapás, stb.) a kérelmező évente legfeljebb egy
alkalommal átmeneti segélyben részesíthető akkor, ha a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem alapján egyébként nem lenne jogosult, feltéve azonban, hogy a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem (2) bekezdésben meghatározott
mértékének másfélszeresét nem haladja meg.
(8) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is nyújtható különösen alapvető
élelmiszerek, közszükségleti cikkek, tüzelő biztosítása céljából.
(9) Az átmeneti segély iránti kérelmet a testület bírálja el kivéve elemi csapás esetén,
amikor a polgármester 15.000.- Ft-ot adhat egyszeri kifizetésként.
A kérelem elbírálása során a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltakat
is alkalmazni kell.
Temetési segély
19. §

(1) Az önkormányzat e rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt
állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan,
de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési segély azon kérelmező részére adható, akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
ötszörösét, egyedül élő esetén a hét és félszeresét nem haladja meg.
(3) A temetési segélyt a temetés napját követő hat hónapon belül lehet igényelni.
(4) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező
vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(5) Ha az elhunyt személy nem tornyospálcai lakos, akkor a temetési segély
megállapításához be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
(6) A (3) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve a
határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti.
(7) Temetési segély megállapítató a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha
a segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos
utólagos elszámolási kötelezettségről..
(8) A temetési költségek helyben szokásos legkisebb összege: 100. 000.-Ft.
(9) A temetési segély összege 2008. évben 10.000.- Ft, melynek mértékéről a képviselőtestület évente a költségvetési rendeletében dönt.
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(10) A temetési segéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

Ápolási díj
20. §
(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (Szt. 40. §)
(2) A Szt. 43/B.§ (1) bekezdése értelmében ápolási díj állapítható meg annak a
hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni gondozását végzi,
amennyiben az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.
(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, a Szoc. tv-ben leszabályozott esetekben. A
törvény rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza a testület.
(4) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni ha:
a.) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
ba,) akkor nem teljesíti az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét, ha az
ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik:
- az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
különösen a megfelelő, ennek keretében – legalább napi egyszeri meleg étel biztosításáról, a
gyógyszerhez való hozzájutásról, egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,
- az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
különösen - a fürdetésről, mosdatásról, a lakás takarításáról és tisztántartásáról,
- az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
c) az ápolt személy meghal,
d) jogosultságot kizáró körülmény következik be.
e) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje
meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták.
(5) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását, a halál időpontját követő
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(6) 14
(7) Ha az ápolási díjat a döntést hozó szerv jogerősen megállapítja, akkor az ellátást a kérelem
benyújtásától esedékes
(8) Az ápolási díjat az Szt. 43/B. § (l) bekezdés esetében a képviselő testület állapítja meg.
14
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(9) 15Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését évente 2 alkalommal az Anarcs
Községi Szociális Ellátó Szolgálat végzi. Az ellenőrzés eredményéről készült feljegyzést
megküldi Tornyospálca Község Önkormányzat Jegyzőjének

III. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Köztemetés
21. §
(1) Ha a haláleset a település közigazgatási területén történik a polgármester
önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon
belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a./ nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b./ az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Ha az elhunyt személy utolsó lakóhelye a települési önkormányzat volt, akkor az
önkormányzat
a./ a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
vagy
b./ az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.
(3) A települési önkormányzat különös méltányosságból a (2) bekezdés b./ pontjában
meghatározott megtérítési kötelezettség alól
a./ részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj minimum összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át,
b./ egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett
személy, ill. családja sem jövedelemmel, sem vagyonnal nem rendelkezik.

Közgyógyellátás
22. §

15

(1)

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás.

(2)

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosultak az Szt. 50. § (1) bekezdésében
meghatározott személyek.

Beiktatta a 3/2010. (II.22.) rendelet 2. §-a, hatályos 2010. II.22-től
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(3)

Közgyógyellátásra jogosult továbbá az a személy, aki az Szt. 50. § (2) bekezdésében
előírt feltételeknek megfelel (normatív).

(4) Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy is, akinek:
- a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át és
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át.
(5) Szociálisan rászorult az az igénylő, akinek nincs:
- az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán kívül más ingatlana (telek, lakás, nem lakás
céljára szolgáló helyiség), továbbá
- nincs a használatában – tulajdonjogtól függetlenül – 1.000.000. Ft meghaladó értékű
gépjármű, tehergépjármű.
(6)Az (5) bekezdésben szabályozott szociális rászorultságról a kérelmezőnek írásban
nyilatkoznia kell.
(7)Ha az önkormányzat vitatja a szociális rászorultsági nyilatkozatban leírt gépjármű,
tehergépjármű értékét, úgy e rendelet 3. § (13) bekezdés c./ pontjában foglaltak szerint
kell eljárni.

IV. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Étkeztetés
23. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a./ koruk,
b./ egészségi állapotuk,
c./ fogyatékosságuk, pszichiátria betegségük,
d./ szenvedélybetegségük, vagy
e./ hajléktalanságuk
miatt.
(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 65. életévet.
(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos
igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1)
bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvőbeteg, stb.
(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja,
15
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hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság,
pszichiátriai állapot.
(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a
vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség
jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott
étkeztetést, azaz pl.: olyan szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás
biztosítására.
(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte
meg, s a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
(7) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjra vonatkozó szabályokat külön
rendelet állapítja meg. A térítési díj megállapítása érdekében az érintettnek
kérelmeznie kell a jövedelemvizsgálatot.
(8) 16Az önkormányzat az étkeztetést a Tornyospálcai Református Egyházközséggel kötött
ellátási szerződéssel, a Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Diakóniai
Központ intézménye útján biztosítja.
(9) 17A kérelmeket a Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Diakóniai Központ
vezetője bírálja el.
Házi segítségnyújtás
24. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a./ az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b./ az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c./ a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szolgáltatás iránti kérelem
alapján, az intézményvezető kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát a
külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottságnál.

(4) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási
szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a
16

Módosította az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a

17

Módosította az 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a
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gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az
intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről.
(5) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjra vonatkozó
szabályokat külön rendelet állapítja meg. A térítési díj megállapítása érdekében az
érintettnek kérelmeznie kell a jövedelemvizsgálatot.
(6) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Anarcs keretén belül működő Anarcs Községi Szociális
Ellátó Szolgálat útján látja el.

(7) A kérelmeket az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat Vezetője bírálja el.

Jövedelemvizsgálat az étkeztetés, házi segítségnyújtás igénylése esetén
25. §
(1)

Az ellátás igénybevételét megelőzően az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében
az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet vizsgálni kell.

(2)

A jövedelemvizsgálat során az Szt. 119/C. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3)

A jövedelemvizsgálatot
a./ étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás
igénylését megelőzően,
b./ házi segítségnyújtás esetében az intézmény vezetője vagy a szolgáltató a
gondozási szükséglet megállapítását követően
kérelmezi.
Családsegítés
26. §

(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) A családsegítés keretében biztosítani kell
a./ a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b./ az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c./ a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
d./ a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok tervezését,
e./ a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
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szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer- problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f./ a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
(3)

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében,
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az
igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a./ a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b./ a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás
keretében is megfelelően biztosítható.

(4) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Anarcs keretében működő Anarcs Községi Szociális Ellátó
Szolgálat családgondozói foglalkoztatásával látja el.
(5) A családsegítés az egyén és a család számára nyújtott térítésmentes szolgáltatás.

(6) A kérelmeket az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat Vezetője bírálja el.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
27. §
Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Szt. 65. §-ában leírtak szerint
a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Kistérségi Szociális
Szolgálat Kisvárda útján biztosítja.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjra
vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg.

Támogató Szolgáltatás
28. §18
Az Önkormányzat a támogató szolgáltatást az Sztv. 65/C. §-ában leírtak szerint a
A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mándoki Szociális
Központ útján biztosítja.
A támogató szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjra vonatkozó szabályokat
külön rendelet állapítja meg.
28/A. §19
18

Módosította a 4/2009. (III.4.) rendelet 9. § -a, hatályos 2009. III.4-étől
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Beiktatta a 4/2009. (III.4.) rendelet 10. § -a, hatályos 2009. III.4-étől
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Nappali ellátás
Az Önkormányzat a nappali ellátást az Sztv. 65/F. §-ában leírtak szerint a Nappali
ntézményfenntartó Társulás által fenntartott Idősek Klubja útján biztosítja.
A nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjra vonatkozó szabályokat külön
rendelet állapítja meg
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele
29. §
(1) 20Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet - erre
rendszeresített nyomtatványon - a szociális ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél, az
étkeztetés esetében a Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Diakóniai Központ
vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt a kérelem tárgyában és döntéséről írásban értesíti az
ellátást igénylőt, törvényes képviselőjét.
(2) Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat családgondozója a döntés előtt a kérelmező
szociális és életkörülményeiről, jövedelmi viszonyairól környezettanulmányt készít és
megvizsgálja a rászorultság feltételeit.
(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az (1) bekezdés szerinti döntést vitatja,
az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz (önkormányzat
képviselő-testülete) fordulhat.
(4)Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az - adott szociális ellátást nyújtó – intézmény
vezetője az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, kivéve ha
az ellátás biztosítása a bíróság kötelező intézeti elhelyezését kimondó döntésén alapul. Az
intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak.
(5)A megállapodásnak az Szt. 94/B. (2) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia.
(6) Az ellátás megszüntetésének és megszűnésének eseteire az Szt. 100. – 104. §-ainak
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szociálpolitikai Kerekasztal
30. § 21
(1) a szociális törvényben meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának
folyamatos figyelemmel kísérése céljából Tornyospálca Község Önkormányzata
Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.
(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen:
20

Módosította az 1/2011. (II.16.) rendelet 5. §-a, hatályos 2011. II.16-ától
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Módosította a 4/2009. (III.4.) rendelet 11. § -a, hatályos 2009. III.4-étől
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- a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,
- az önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének véleményezése.

megvalósulásának,

(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
- a Polgármester
- az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság Elnöke
- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
- Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat Vezetője
- a Háziorvos
- a Védőnők
- az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselője.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31. §
(1)
Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, s rendelkezéseit a folyamatban lévő
még jogerősen el nem bírált – ügyekben, valamint e rendelet hatályba lépését követően
elvégzendő felülvizsgálatok során is alkalmazni kell.
(2)
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 12/2004. (VII.2.),
26/2006. (XII. 22.), a 15/2007. (VI.15.), a 20/2007. (XI.12.) és a 4/2008. (II.25.) rendeletek.

Lukácsi Attila
polgármester

Kovács Miklósné
jegyző
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