Borsodnádasd Város Önkormányzatának
5/2009.(III.27.) számú rendelete
A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló
18/2009.(IX.25) számú rendelettel
Az önkormányzat képviselő-testülete annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya
70/E. §-ában foglaltaknak megfelelően az illetékességi területén élő állampolgárok számára a
szociális biztonságot a rendelkezésére álló anyagi erőforrások keretei között, a hozzátartozói
(családi) viszonyaira alapozott erkölcsi normákat is figyelembe véve megteremtse, az 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 1. § (3) bekezdése alapján, valamint a többször módosított
1993. évi III. számú törvényben (a továbbiakban Sztv.) foglaltak figyelembe vételével az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
(1)
a) hogy a szociális igazgatásról szóló törvény, és végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokkal
összhangban az önkormányzat a rendelkezésére álló pénzügyi keretek között meghatározza az
ellátásra jogosultak és az önkormányzat által biztosított támogatások körét, az erre vonatkozó
igények elbírálásának rendjét, ill.
b) az e rendelet alapján nyújtott juttatások kölcsönös figyelembe vételével megteremtse, egy - a
családot, mint alapvető közösségi egységet szem előtt tartó - kiegyensúlyozott helyi támogatási
rendszer feltételeit.
(2) Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a szociális biztonság megteremtését szolgáló
egyéb jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni és értelmezni.
2. §
Bevezető rendelkezések
(1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. § ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed
ki.
(2) a települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörre és illetékességre, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
3.§
Az Önkormányzat az Sztv. alapján az alábbi ellátásokat biztosítja
(1) Ellátási formák:
a) időskorúak járadéka,
b) rendszeres szociális segély,
c) rendelkezésre állási támogatás,

d) lakásfenntartási támogatás,
e) ápolási díj,
f) átmeneti segély,
g) temetési segély,
h) köztemetés,
i) közgyógyellátás,
j) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
4. §
Szociális ellátásra való igényjogosultság
(1) Jelen rendelet alapján szociális ellátásra az e célra biztosított pénzügyi kerettől függően
elsődlegesen az tarthat igényt, aki személyi, jövedelmi körülményei alapján támogatásra szorul.
(2) Jelen rendelet alapján megállapítható támogatások egymást nem zárják ki, az újabb kérelem
elbírálásánál azonban a család bármely tagja részére egy éven belül nyújtott valamennyi
önkormányzati támogatást figyelembe véve kell eljárni.
(3) A szociális támogatásra évenként és jogcímenként rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet az
önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
5. §
Eljárási szabályok
(1) Jelen rendelet által szabályozott ellátási formák megállapítása iránti kérelmeket a
Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
(2) Kérelmező köteles minden ellátási formánál jövedelem- a jogszabályban meghatározott
esetekben- vagyonnyilatkozatot tenni.
(3) A jövedelem számítást a többször módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja szabályozza.
(4) Az eljárás során a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Kormányrendeletben foglaltakat is alkalmazni kell.
(5) A Polgármesteri Hivatal az ellátást igénylők lakásán környezettanulmányt készíthet.
(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
(7) A szociális ellátások megállapítása esetén a Sztv., valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004 .évi CXL. törvény és jelen
rendelet rendelkezésit figyelembe véve kell eljárni.

6. §
Hatásköri rendelkezések
(1) Az Ötv., valamint az Sztv. alkalmazásával az önkormányzat képviselő-testülete az átruházott
hatásköröket az alábbiakban állapítja meg:
(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) átmeneti segély,
c) temetési segély,
megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről.
(3) Sztv. alapján polgármester dönt:
a) köztemetés
(4) Jegyző dönt:
a) időskorúak járadéka,
b) rendszeres szociális segély,
c) rendelkezésre állási támogatás,
d) ápolási díj,
e) közgyógyellátás,
megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről,
f) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
(5) Az átruházott hatáskörök gyakorlója félévente beszámolási kötelezettséggel tartozik a
képviselő-testületnek.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a fellebbezést ismételten saját hatáskörben
vizsgálni kell a képviselő-testület elé terjesztése előtt, indokolt esetben határozni kell a döntés
visszavonásáról vagy módosításáról.
(7) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások folyósítását meg kell szüntetni és
kötelezni kell a megtérítésre és a visszafizetésre az Sztv. 17.§-a alapján.
7. §
Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadékáról a jegyző az Sztv. 32/B. §. - 32/E §.-ában foglaltak szerint
gondoskodik.
8. §
Rendszeres szociális segély
(1) Aktív korúak ellátására és egyben rendszeres szociális segélyre jogosult személy az, aki

−

−
−

egészségkárosodott személynek minősül (aki munkaképességét legalább 67 %-ban
elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
fogyatékossági támogatásban, illetve vakok személyi járadékában részesül),
55. életévét betöltötte,
14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt. 41. § (3) bekezdés)
nem tudják biztosítani.

(Rendszeres szociális segély)¹
(2) Az Sztv. 37/B § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult
személynek a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelemben
nyilatkoznia kell, hogy az együttműködést vállalja. A jogosultaknak együtt kell működniük
az Önkormányzat által kijelölt szervvel, amely a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Családsegítő Szolgálata (3672 Borsodnádasd, Köztársaság u. 114)
a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül köteles megjelenni a Családsegítő Szolgálatnál és a beilleszkedést
segítőprogramjában való részvételről az intézménynél írásos megállapodást kötni,
b) a beilleszkedést segítő programban részt venni,
c) az együttműködésre kijelölt szervvel az által meghatározott módon a kapcsolatot
folyamatosan tartani.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szervvel az együttműködési
kötelezettségét neki felróhatóan a folyósítás időtartama alatt két éven belül ismételten
megszegi, a jogosultságát meg kell szüntetni.
(4) A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok az életmód és életvezetés
megváltoztatásának elősegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák
megoldására irányuló egyéni és csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére
irányulnak. Az erre irányuló együttműködést akkor kell az ellátásban részesülő számára
előírni, ha körülményei alapján feltételezhető, hogy a kialakult helyzet életmódjára,
életvezetési szokásaira, mentális magatartására vezethető vissza.
(5) A Családsegítő Szolgálat a programban való részvételről illetve annak elmulasztásáról
tájékoztatja a Jegyzőt.
(6) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély illetve a megállapított ellátást meg kell
szüntetni a Szt. 34. §-ban meghatározott személynek.

________________________________________________________________________
¹. Módosította: a 18/2009.(IX.25) számú rendelete

9.§
Lakásfenntartási támogatás
(1) Borsodnádasd Város Önkormányzata az Sztv. 38. § (1) bekezdés a., pontja, a (2)-(3)-(4)(6) - (8) bekezdései és a 39. §. értelmében normatív lakásfenntartási támogatást nyújt.
(2) A jogosult részére megállapított támogatás összegét lakossági víz,-és csatornadíj vagy
közkutas vízdíj, szemétdíj, áramdíj, vezetékes földgázdíj kiegyenlítése érdekében, az Sztv. 47.
§. (1) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltató részére történő utalással is lehet biztosítani.
(3) Fűtési támogatásra - a szilárd tüzelőanyag költségeinek csökkentésére - megállapított
normatív lakásfenntartási támogatást 1 éves időtartamra, két részletben - 6-6 hónapra
tüzelőutalvány formájában kell biztosítani.
10. §
Ápolási díj
Az ápolási díj folyósításáról a jegyző az Sztv. 40. §.-a., valamint a 41. §. a) és b) pontjában
foglaltak szerint gondoskodik.
11. §
Átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezések
(1) A Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdő személy részére alkalmanként átmeneti segélyt nyújt.
(2) Aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került,
a) elemi kár esetén a támogatást jövedelemvizsgálat nélkül kell megállapítani. Mértéke legalább
20.000.- Ft.
b) ha a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át és
ba) tartós betegsége miatt hosszabb ideig kórházi kezelésre szorul, vagy
bb) súlyos közlekedési balesetet szenvedett,
a támogatás mértéke legalább 10.000.- Ft.
(3) Aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, ha a családjában az egy főre
számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át és
a) speciális betegségben szenved, étrendjéhez ( pl. cukorbetegség, lisztérzékenység )
b) egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatást kíván
igénybe venni annak díjához,
c) gyógyszer kiváltásához,
d) személyi okmányainak pótlásához
támogatást igényelhet. A támogatás mértéke legalább 2.000.- Ft.

(4) Aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, ha a családjában az egy fóré
számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át és önmaga, valamint
családja megélhetését más módon nem tudja biztosítani, annak élelmiszer formájában, a
családsegítő szolgálat közreműködésével támogatás nyújtható, amelynek mértéke legalább
2.000.- Ft.
(5) Az átmeneti segélyre való jogosultság körülményeinek vizsgálatát a Családsegítő
környezettanulmány készítésével végzi.
(6) A (3) bekezdés c) és d) pontja, és a (4) bekezdés esetében a támogatás természetbeni
formában történik, a Családsegítő Szolgálat közreműködésével.
(7) Az átmeneti segély pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtható.
(8) Pénzbeli támogatás esetén elszámolási kötelezettség írható elő a támogatásról rendelkező
határozatban.

12. §
Temetési segély
(1) Az Önkormányzat temetési segélyt állapít meg, ha az egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
egyedül élő esetén a 350%-át.
(2) A Borsodnádasd Város a legolcsóbb temetés költségét 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A temetési segély összege: az elfogadott legolcsóbb temetési költség 10%-a.
13. §
Köztemetés
(1) Borsodnádasd Város Önkormányzat Polgármestere az Sztv. 48. §. szerint biztosítja az
Önkormányzat illetékességi területén a köztemetés lebonyolítását.
14. §

Közgyógyellátás
A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról a jegyző az 49. §, valamint az 50. §. (1)
és (2) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik.
15. §
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
(1) A Jegyző az Sztv. 54. §-ában foglaltak szerint biztosítja az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságot.
Záró rendelkezések

16. §
A többszöri segélyezés, átfedés elkerülése céljából a hatáskörrel bíró döntést hozók kötelesek
figyelemmel lenni a már korábban megállapított ellátásra olyan módon, hogy a közös
háztartásban élő személyeknek nyújtott szociális ellátásokat együttesen kell figyelembe venni.
17. §
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit- amennyiben az a kérelmező
számára hátrányos helyzetet nem teremt- a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/2007. (I. 25.) számú és a 2/2008. (I. 24.) számú
rendeletei.
Borsodnádasd, 2009. március 26.

Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbet
jegyző

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (2) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2009. március 27.
Burkovics Róbert
jegyző

