ELFOGADOTT
Bögöte Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetben. Hatályos: 2018. január 1-től)
Bögöte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 26. §-ában,
32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) és (2)
bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások iránti kérelmet Bögöte község
polgármesteréhez kell benyújtani.
(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás megállapítása iránti kérelem e rendelet
1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelmező a
kérelemben nyilatkozik a saját, valamint a vele közös háztartásban/családjában élő személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól, vagyonáról. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele
közös háztartásban/családjában élő személyek jövedelmének igazolására szolgáló
dokumentumokat.
(3) A települési támogatást legfeljebb egy év időtartamra lehet megállapítani.
(4) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell
kifizetni.
(5) A polgármester a pénzbeli ellátás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást
alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.
(6) A rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználásának ellenőrzését a
polgármester végzi.
(7) Az ellenőrzés keretében a polgármester írásban felhívja az ellátásban részesülőt, hogy a
települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását a felhívás kézhezvételét
követő 15 napon belül igazolja.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott igazolás módja lehet különösen: a jogosult nevére szóló
számla, az árucikk nevét is tartalmazó nyugta, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvény
bemutatása a polgármesternél.
(9) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében
együttműködni.
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(10) A pénzbeli támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Nyőgéri Közös
Önkormányzati Hivatal gondoskodik, bankszámlára történő utalással, postai úton vagy házi
pénztárból történő kifizetéssel. A havi rendszerességgel megállapított ellátásokat a
megállapítást követő hónap 5. napjáig, illetve minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(11) Vagyon alatt a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni.
(12) A 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.
(13) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a települési támogatás, a rendkívüli települési
támogatás, az idősek napi átmeneti segély és a beiskolázási segély megállapítására vonatkozó
hatáskörét.
II. FEJEZET
EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Települési támogatás
2. §
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(továbbiakban: lakásfenntartási települési támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások
részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A képviselő-testület támogatást nyújthat a villanyáram-, a
víz- és csatornahasználat, gázfogyasztás, illetve szemétszállítás költségeihez.
(2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre
jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át és a
kérelem benyújtását megelőző hónapban az (1) bekezdésben megjelölt díjakra fizetett kiadása
meghaladja a háztartás egy főre jutó havi jövedelmének 20 %-át, egyedül élő esetén 15 %-át, és
a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek.
(3) Lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben
megjelölt közüzemi szolgáltatások kérelem benyújtását megelőző havi számláit.
(4) A lakásfenntartási települési támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását
legnagyobb mértékben veszélyeztetik.
(5) A lakásfenntartási települési támogatás havi összege: 3.000,- Ft.
(6) Ha a települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segély közvetlenül a
közüzem részére történő átutalással folyósítható.
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(7) A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja
köteles
a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület, járda tisztán tartására,
b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítására.
(8) Amennyiben a kérelmező felszólítás ellenére sem tesz eleget az (7) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított települési támogatást meg
kell szüntetni.
3. §
(1) Lakásfenntartási települési támogatás nyújtható továbbá a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó szociálisan rászoruló személyek részére a villanyáram-, a víz-, a
csatorna-, a gáz-, a víziközmű-érdekeltségi hozzájárulás, illetve a szemétszállítási díjhátralék
kiegyenlítéséhez.
(2) Az (1) szakaszban megjelölt hátralék kiegyenlítéséhez támogatást igényelhet az a személy,
akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át és a kérelem benyújtását megelőző hónapban az (1)
bekezdésben megjelölt díjakra fizetett kiadása meghaladja a 10.000,- Ft-ot.
(3) A kérelem benyújtásához csatolni kell a hátralékot igazoló dokumentumot (pl. elszámoló
számla, szolgáltató igazolása).
(4) A települési támogatás egyszeri összege az (1) bekezdésben megjelölt esetben a hátralék
nagyságától függően 10.000,- Ft-tól - 30.000,- Ft-ig terjedhet.
(5) A hátralékot közvetlenül a szolgáltatónak, illetve a jogosultnak kell folyósítani.
(6) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerű felhasználása úgy biztosított, a
települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(7) A kamatmentes kölcsönt a támogatott személy a kölcsön-megállapodásban rögzítettek szerint,
3-6 hónap alatt, egyenlő részletekben köteles visszafizetni.
4. §
(1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható tartós betegség, vagy tartós
(egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, ha a kérelmező nem jogosult
közgyógyellátásra,
 és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a havi 200 %-át,
 feltéve, ha a háztatás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek,
 és a kérelmező gyógyszereinek havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át.
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(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás összege a havi
gyógyszerköltség 30 %-ban kerül megállapításra, mely azonban nem lehet több havi 3.000,- Ftnál.
(3)

A kérelemhez mellékelni kell a havi gyógyszerköltség gyógyszertár általi igazolását, mely a
házorvos igazolása alapján kerül kiállításra.
Rendkívüli települési támogatás
5. §

(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a személyt, aki
önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan
létfenntartási gonddal küzd.
(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:
a) ha a kérelmezőt katasztrófa sújtotta, elemi kár, baleset érte,
b) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott,
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultsága esetén,
d) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.
(3) A kérelemhez mellékelni kell az indok fennállásáról szóló igazolást, és a közös önkormányzati
hivatal ügyintézője a tényállás megállapításának elősegítése érdekében környezettanulmányt is
készíthet.
(4) A (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatásban
elsődlegesen az részesíthető, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élőnél pedig annak 150 %-át nem
haladja meg.
(5) A rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a (2) bekezdés a) és d) pontjában
meghatározott esetben nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegénél.
(6) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás akkor
állapítható meg, ha a kérelmező az elhunyt 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 veszélyeztetik és a családban
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
négyszeresét nem haladja meg.
(7) A rendkívüli települési támogatás összege a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 15.000,- Ft.
(8) A rendkívüli települési támogatást a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a temetés napját
követő 30 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi
kivonatot, valamint a temetés költségeit igazoló számlákat.
(9) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben rendkívüli települési támogatás adható, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem
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nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, gyermekét
egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetén a 200%-át. A támogatás ugyanazon
gyermek részére egy évben legfeljebb 3 alkalommal adható.
(10) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a gyermek, illetve a fiatal felnőtt rászorultsága esetén
az egyszeri összeget a rászorultsághoz igazodóan, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 150%-áig terjedő összegben lehet megállapítani.
(11) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatást a gyermekre, fiatal felnőttre kell
megállapítani és a törvényes képviselőnek, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.
(12) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen elemi kár, baleset, vagy egyéb hasonló
körülmény bekövetkezésekor) a képviselő-testület az 5. §-ban meghatározott
jövedelemhatároktól, illetve támogatási összegektől eltérhet.
(13) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a támogatás rendeltetésszerű felhasználása úgy biztosított, a
pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátás nyújtható.
(14) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a támogatás rendeltetésszerű felhasználása úgy biztosított
rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(15) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli
élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással fél éven belül ismételten benyújtott
kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.
III. FEJEZET
Egyéb támogatások
6. §
Idősek napi átmeneti segélyben részesíthető a községben állandó lakóhellyel rendelkező, 70 éven
felüli személy, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. A segélykeret terhére
élelmiszercsomag is adható.
7. §
(1)1 A Képviselő-testület egyéb átmeneti segélyt biztosíthat a községben élő gyermekes
családoknak (beiskolázás támogatása, bérlet-vásárlás támogatása stb.).
(2) Beiskolázási támogatásban részesíthető:
a) az óvodában, általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, gyermek, illetve
b) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 25 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt,
1
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amennyiben, a kérelmező családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 500%-át2.
(3) A beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes
képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti.
(4) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási,
illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni.
(5)3 A beiskolázási támogatás a kérelmező családjának vagyoni helyzetére tekintet nélkül kerül
megállapításra.
8. §
Az idősek napi, illetve a beiskolázási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatás
fedezete a költségvetésben az adott évben biztosított, és a támogatás nyújtásáról, valamint
mértékéről a képviselő-testület külön határozatban rendelkezett.
IV. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
9. §
(1) A Képviselő-testület szociális alapszolgáltatások közül biztosítja:
a) a házi segítségnyújtást,
b) az étkeztetést
c) a falugondnoki szolgáltatást,
d) gyermekjóléti szolgálatot.
(2) A falugondnoki szolgáltatásról a képviselő-testület külön rendeletben rendelkezik.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozóján keresztül biztosítja.
(4) A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. §. (1)
bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár –
gyermek veszélyeztetésére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, a jelzést
megtenni a jegyzőnél vagy a családgondozónál lehet.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes.
(6) Az önkormányzat által nyújtott ellátások iránti kérelmet a szolgáltatónál lehet előterjeszteni.
(7) A polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást
biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás
elmaradása veszélyezteti.
2
3
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10. §
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette
igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza,
d) a térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak
megfizetésére egyébként képes lenne.
Étkeztetés
11. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak számára napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.
Étkeztetésre az a személy jogosult, aki legalább napi egyszeri meleg étkezést önmaga, vagy
eltartottja részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani kora, egészségi
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága
miatt.
(2) Az étkeztetés igénybevételét a polgármester engedélyezi.
Házi segítségnyújtás
12. §
(1) A Képviselő-testület az Sztv. 63.§-ban meghatározottak szerint házi segítségnyújtást biztosít.
(2) Bögöte község közigazgatási területe egy házi gondozói körzet.
(3) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást PATRIA Szociális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Közkereseti Társaság (a továbbiakban Knkt.) útján biztosítja.
(4) A házi segítségnyújtás igénybevételéről a Knkt. dönt, a kérelem benyújtását követő 8
munkanapon belül. A kérelmet az önkormányzat hivatalába is be lehet nyújtani.
Térítési díj
13. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjat az Szt. 114.§ (2) bekezdésében meghatározott személy köteles megfizetni.
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(3) A személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési díj
figyelembe vételével kell megállapítani. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az
intézményi térítési díj összegét.
(4) Ha az ellátott családjában az Szt. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem az
öregségi nyugdíj-minimumot nem éri el, a személyi térítési díj esetében 25%-kal csökkenthető.
(5) Az Szt. 114.§ (3) bekezdése esetén a jogosultat ingyenes ellátásban kell részesíteni.
V. FEJEZET
Átmeneti és záró rendelkezések
14. §
Nem jogosult e rendelet alapján lakásfenntartási települési támogatásra az a személy, aki az Szt. 38.
§-a alapján megállapított lakásfenntartási támogatásban részesül a jogosultság határozatban
megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig.
15. §
(1) A rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Bögöte Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelete.
Bögöte, 2015. február 18.

(:Patyi Elemér:)
polgármester

(:dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

ZÁRADÉK
Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.
Bögöte, 2015. február 26.
(:dr. Lendvai Róbert:)
jegyző
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1. számú melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez4
Módosította: a 14/2017. (XII. 21.) rendelet 2017 rendelet,

4

Hatályon kívül helyezte: a 14/2017. (XII. 21.) rendelet, 2018. január 1. napjával
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