Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő testületének
3/2011.(III. 29.) számú rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
egységes szerkezetben az azt módosító 9/2011. (VIII. 25.), a 12/2011. (XII. 15.), a 3/2012. (II.
1.), 14/2012. (IV. 27.), a 17/2012. (VI. 27.), a 2/2013. (II. 14.), a 13/2013. (IV. 29.) és a 16/2013.
(VI. 28.) önkormányzati rendeletekkel
(utolsó módosítás dőlt betűvel szedve)
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított
2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
I. rész
I. fejezet
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak
megfelelő, szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben biztosított
szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és
jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját,
feltételeit, garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §

(8)

(1) A rendelet 39-41. §-ának alkalmazásában a rendelet területi hatálya kiterjed a
Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok –
Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy, Zalabaksa –
közigazgatási területére.
(2) A rendelet 39-41. §-ának alkalmazásában a rendelet személyi hatálya kiterjed a
Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok –
Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy, Zalabaksa –
közigazgatási területén a természetes személyekre.
A rendeletben szabályozott ellátási formák

3. § (1)

Pénzbeli ellátások:
a) aktív korúak ellátása
b) lakásfenntartási támogatás,
(6)
c)
d) átmeneti segély
e) temetési segély
f) szülési támogatás
g) karácsonyi támogatás
h) lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatás

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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(2) Természetbeni ellátások:
a) lakásfenntartási támogatás
b) átmeneti segély
c) köztemetés
d) közgyógyellátás
(6)
e)
f) idősek napi, karácsonyi utalvány
h) mikulásnapi ajándékcsomag.
(3) Szociális alapszolgáltatások:
a) tanyagondnoki szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) közösségi ellátások,
g) támogató szolgáltatás
Általános szabályok
4. § A rendelet alkalmazása szempontjából meghatározó alapvető fogalmakat
az Szt. 4. §-a tartalmazza.
A szociális igazgatás szervei
5. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat-és hatásköröket
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
b) a polgármester,
(6)
c) a jegyző gyakorolja.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó szociális
ellátások:
(5)
a)
b) átmeneti segély
c) karácsonyi támogatás
d) idősek napi utalvány
e) karácsonyi utalvány
f) mikulásnapi ajándékcsomag
g) lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatás
h) kedvezményes szociális étkeztetés biztosítása
(3) A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások:
(3)
a)
b) átmeneti segély meghatározott keretösszeg erejéig
c) temetési segély
d) köztemetés
e) szülési támogatás
(4)

(6)

A jegyző első fokon dönt a hatáskörébe utalt hatósági ügyekben
a) aktív korúak ellátása
b) közgyógyellátás
c) lakásfenntartási támogatás
d) ellátja a szociális törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott
feladatokat.

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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(8)

(5)
A szociális étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás a Zalabaksai Köznevelési és
Szociális Társulás hatáskörébe tartozik.
(8)
(6)
A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás a Szociális Intézményt
Fenntartó Társulás Csömödér hatáskörébe tartozik.
Eljárási rendelkezések
6. § (1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakat kell
alkalmazni.
(1) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az Szt., valamint
e rendelet szerint kell alkalmazni.
7. § (1)

(6)

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
megállapítása iránti kérelmeket a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalban
(továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.
(2) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában, a
kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott
igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint a kérelem elbírálásához szükséges egyéb
bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előírt, továbbá amelyek az
ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.
(6)
(3)
Ha a Hivatal hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a
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.
(4) A jövedelemszámításnál az Szt. 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány a munkáltató által kiállított, a (3) bekezdés
szerinti időszakra vonatkozó kereseti igazolás, egyszerűsített munkaszerződéssel
dolgozó jövedelemigazolása, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény,
pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata.
(6) Kiadások igazolására elfogadható okmány a közüzemi és egyéb szolgáltató által
kiállított számla, pénzintézeti igazolás, befizetési csekkszelvény, postautalvány, nyugta,
albérleti díj esetén a szállásadó írásbeli nyilatkozata.
(7) Ha a szükséges okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre, azok beszerzése
nehézségbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe, és a késedelem életet,
egészséget, testi épséget, veszélyeztető helyzetet teremtene, elfogadható a kérelmező
írásbeli nyilatkozata.
(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a határozathozatalt követő 30 napon belül csatolni
kell a szükséges igazolásokat.
(9) A kérelmező vagyoni-, szociális helyzete, lakáskörülményei, egészségi állapotának
tisztázása érdekében környezettanulmány készítése rendelhető el. Nem kell
környezettanulmányt készíteni, ha arra 1 éven belül már sor került, és azokban
lényeges változás nem állt be.
(6)
(10)
Hivatalból történő eljárást a települési képviselő, a polgármester, a jegyző, civil
szervezetek, magánszemélyek is kezdeményezhetik, kivéve az alapszolgáltatás
igénybevételét.

8. § (1)Egyszerűsített határozat meghozatalára a Ket. 72. § (4) bekezdésében
(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha
jogszabály másként nem rendelkezik – legalább kétévente felül kell vizsgálni.
(3) A felülvizsgálathoz a jogosultnak a szükséges okiratokat az ellátást megállapító
határozatban foglaltaknak megfelelően, a külön felhívásban megjelölt határidőig kell
benyújtania. A határidő elmulasztása esetén az ellátás folyósítását meg kell szüntetni.
(4) Utólagos elszámolási kötelezettség írható elő átmeneti segély, temetési segély
megállapítása esetén, amennyiben a célirányos felhasználás így biztosítható. Az
elszámolás módjáról és határidejéről a megállapító határozatban kell rendelkezni. Az
elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az elszámolás teljesítéséig ugyanazon
támogatási formában újabb ellátás nem állapítható meg.
(5)

(6)

A szociális ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények megváltozását 15 napon belül a Hivatalban bejelenteni.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

9. §

(6)

(1) A megállapított pénzbeli ellátásokat a Hivatal pénzügyi ügyintézője – egyedi határozat
és havi kimutatás alapján havonta utólag, minden hónap 5. napjáig utalja ki. Indokolt
esetben az ellátás a pénztárból is kifizethető.
(2) A Hivatal gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási
és visszaigénylési feladatok ellátásáról.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

10. § (1) Jogosulatlanul felvett támogatás esetén az összeg visszafizetése rendelhető el, melyre
indokolt esetben legfeljebb 12 hónap részletfizetés engedélyezhető.
(2)
Ha a szociális ellátás megtérítése került elrendelésre:
a)
a megtérítés összege, illetve pénzegyenértéke,
b)
a kamat összege méltányosságból elengedhető vagy csökkenthető.

Jogorvoslat
11. § (1) Átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon belül a képviselőtestülethez lehet fellebbezni.
(2) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával a képviselőtestület következő
ülése elé terjeszti.
(5)
(3)
A képviselőtestület döntése ellen jogszabálysértésre való hivatkozással 30
napon belül keresettel lehet élni a Zalaegerszegi Törvényszéken.
Adatkezelés
12. §

A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18-24. §-a szerint
illeti meg az igénylőket. A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény 3.
§ (5) bekezdése alapján az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak
kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét
fel kell hívni.
II.

fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka
(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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13. §

(6)

Aktív korúak ellátása
(6)

14. § (1) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg, az Szt. 33. §-ában írt
feltételeknek megfelelő aktív korú személynek.
(6)
(2) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a jegyző
megállapította - az Szt. 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti kivétellel – az állami
foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és
teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában
foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.
(3) Az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti kérelmet az Szvhr. 3. számú
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához
mellékelni kell az Szvhr. 15. §-ában írt mellékleteket.
Rendszeres szociális segély
15. § Rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt. 37. § (1) bekezdésében
foglalt személyek.
Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettsége
16. § (1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti személy a rendszeres
szociális segély folyósításának feltételeként köteles az önkormányzat által kijelölt
szervvel: a Lenti Kistérség Többcélú Társulás „Napsugár” Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Lenti, Deák F. u. 4. (továbbiakban: családsegítő szolgálat)
együttműködni.
(2) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális
segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a
családsegítő szolgálatnál az Szt.37/A. §. szerinti együttműködési kötelezettségét
nyilatkozatban vállalja.
(3) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély
megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a
családsegítő szolgálatot felkeresni.
(4) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
a) a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát,
b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik a családsegítő szolgálattal,
c) teljesíti a beilleszkedését elősegítő programban foglaltakat.
(5) A családsegítő szolgálat az együttműködő személy szociális helyzetéhez, és
mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programot dolgoz ki, amely
kiterjedhet:
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő
felkészülést segítő programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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(6) A beilleszkedési programnak tartalmaznia kell a tevékenységek, magatartások
teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmű legyen az, hogy a kötelezettség
teljesítése mikor valósul meg. Az egyén beilleszkedési programja több típusú program
elemeit is tartalmazhatja, ha azok együttes alkalmazásával érhető el a kívánt eredmény.
(7) Az együttműködés keretében a családsegítő szolgálat
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak megállapításáról szóló határozatban megállapított
határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,
továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat
alapján – a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt, a beilleszkedést segítő
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés
eljárási szabályairól,
c) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,
d) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával – módosítja a programot.
(8) A családsegítő szolgálat éves értékelés megküldésével tájékoztatja a körjegyzőt, a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.
(9) A családsegítő szolgálat a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő
kapcsolattartásról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló külön jogszabályban a családsegítésre
meghatározott esetnaplót vezet.
Együttműködési kötelezettség megszegése
17. § (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az érintett
személy:
a) nyilvántartásba vételi kötelezettségét – határozat jogerőre emelkedését követő 30
napon belül nem teljesíti,
b) a beilleszkedési programról szóló írásbeli megállapodást a nyilvántartásba vételtől
számított 30 napon belül nem írja alá,
c) a beilleszkedés programban írt személyes megjelenési kötelezettségének, valamint a
programban vállalt feladatainak nem tesz eleget,
(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult az együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a családsegítő szolgálat nyolc napon belül
írásban felszólítja a mulasztás nyolc napon belül történő pótlására. Aki a határidőt
önhibájából mulasztotta el, vagy akinek a mulasztás ténye később jutott tudomására, az
a mulasztását a tudomásra jutástól, illetve akadályoztatása esetén az akadály
megszűnésétől számított nyolc napon belül igazolhatja, egyidejűleg pótolnia kell az
elmulasztott cselekményt.
(6)

(3)
A családsegítő szolgálat legkésőbb a mulasztástól, vagy az együttműködési
kötelezettség megszegésétől számított 30 napon belül jelzi a jegyzőnek, ha a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének
felhívás ellenére sem tesz eleget.
18. §

(3)

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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Lakásfenntartási támogatás
(1) (3)

19.§

(1) (2)

20. §

(1) (2)

21. §
22. §

(3)

Ápolási díj
23. §

(5)

Átmeneti segély
24. §

Zalabaksa község önkormányzatának képviselő testülete a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakos vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.

25. § (1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha
a) a kérelmezőnek tartós betegsége, kórházi ápolása miatt jelentős
jövedelem kiesése keletkezett,
b) önerőből nem tudja a téli tüzelőt biztosítani,
c) elemi kár, baleset, tragikus helyzet miatt anyagi segítségre szorul.
(2)

26. § (1) Átmeneti segély kérelemre, vagy hivatalból állapítható meg annak,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(2)
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente
legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható.
(3)
A segélyezés történhet alkalmanként vagy havi rendszerességgel.
(4)
Indokolt esetben a segélyben részesített személy kötelezhető a segély
felhasználásáról történő elszámolásra.
(5)
Az átmeneti segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt
kell készíteni.
(6)
Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei azonnali segítséget
tesznek szükségessé – a segélybizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján
is kiutalható.
(2)
(7)
A segély összege – egyedi elbírálás alapján – a rászorultsághoz igazodva kerül
megállapításra. A segélyt elsősorban természetben kell nyújtani, melyről a képviselőtestület, illetve a 27. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester
egyedi elbírálás alapján, a kérelmező szükségleteihez igazodva dönt.
27. § (1) Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő testület gyakorolja.
(2)A képviselő testület az éves költségvetési rendeletében meghatározott
keretösszeg erejéig felhatalmazza a polgármestert az átmeneti segély
megállapítására.

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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Temetési segély
28. § (1) Zalabaksa község képviselő testülete temetési segélyt állapíthat meg
annak, aki az Szt. vonatkozó rendelkezése alapján arra jogosult, és családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 400%-át.
(8)
(2)
A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 3
hónapon belül lehet benyújtani a Hivatalban, a költségek egyidejű igazolásával és a
halotti anyakönyvi kivonattal ellátva.
(3) Indokolt esetben a segély a haláleset bejelentésekor is megállapítható és kifizethető,
utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) A temetési segély összege 25.000,- Ft.
(5) Az Szt. 46. § (2) bekezdése alapján nem részesíthető temetési segélyben, aki a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
(6) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét az 1. számú melléklet tartalmazza.
29. § A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott
hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

III.
fejezet
Az önkormányzat saját költségvetése terhére nyújtott pénzbeli támogatások
Szülési támogatás
30. § (1)
Zalabaksa község képviselő testülete kérelemre szülési támogatásban részesít
minden – a szülés időpontjában – közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
anyát.
(8)
(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Hivatalban.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) A támogatás összege 30.000,- Ft.
(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott
hatáskörben – a polgármester gyakorolja.
Karácsonyi támogatás
31. § (1)
Amennyiben az önkormányzat képviselő testületének költségvetése lehetővé
teszi, a karácsonyi ünnepek előtt a családok részére hivatalból, jövedelemre való
tekintet nélkül támogatást nyújt.
(2)
A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében
állapítja meg.
(3)
(3) A karácsonyi támogatás nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.
Lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatás
32. § (1) Zalabaksa község képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy
használt lakás megszerzéséhez, lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a családok részére
vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül
(2)A kérelemhez mellékelni kell:
- lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,
- jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,
- nyilatkozat a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló
vagy építtető
(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén
nyújtható.
(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja
meg.
(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás
utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási
kötelezettség mellett kerül kifizetésre.
(5)
(6)
A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről a hivatal
megállapodást készít.
33. § A lakásvásárlási, lakásépítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni,
ha az ingatlant 5 éven belül eladja.

IV. fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
34. § A köztemetés elrendelése az Szt. 48. §-ában foglalt szabályozás szerint
történik.
Közgyógyellátás
35. § (1)

(6)

A jegyző az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt eseteken túl közgyógyellátásra
való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászorult személy részére egészségi
állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése
érdekében, akinek a
a)
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át egyedülálló esetén 200 %-át nem
haladja meg, és
b)
havi rendszeres gyógyító ellátásnak költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.

(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításánál a módosított 63/2006. (III. 27.)
Kormány rendeletben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
36. §

(6)

Az önkormányzat saját költségvetése terhére nyújtott természetbeni ellátásai
(2)

37. § (1)
A képviselő-testület – pénzügyi lehetőségei függvényében, az éves
költségvetési rendeletében meghatározva – hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül
az alábbi természetbeni ellátásokat nyújthatja:
a.) évente egy alkalommal, idősek napi rendezvény keretében a nyugellátásban,
nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére vásárlási utalvány
(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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b.) Mikulás-napi ünnepség keretében a 0-14 éves korú, illetve általános iskolába
járó gyermekek részére ajándékcsomag
c.) a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, munkanélküli ellátásban
részesülő, valamint a jövedelemmel nem rendelkező személyek részére
karácsonyi vásárlási utalvány.
(2)
Az átadásra kerülő vásárlási utalványokról, ajándékcsomagokról – a bizonylati
rend szabályai szerint – nyilvántartást kell vezetni.
(3)
Az utalványok átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.
(4) Fenti támogatások forrása az önkormányzat képviselő testületének erre a célra
tervezett előirányzata, pénzügyi lehetőségének függvényében.
II. rész
Szociális alapszolgáltatások
Tanyagondnoki szolgáltatás
38. § (1) A tanyagondnoki szolgálat a következő alapellátási feladatokat látja
el:
a) szociális étkeztetés lebonyolítása,
b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,
c) gyógyszerkiváltás,
d) orvosi rendelésre, szakrendelésre szállítás,
e) polgármesterrel való egyeztetés alapján gyermekek szállítása,
(6)
f) helyi szociális szükségletek, szolgáltatási igények, információk közvetítése az
önkormányzat, a Hivatal és a lakosság között.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl – szabad kapacitása terhére – részt
vesz:
a) a lakossági szolgáltatásokban (pl. fogyasztási cikkek beszerzése, háztartási
gépek javíttatása, személyszállítás, ügyintézés stb.)
b) az önkormányzati feladatok ellátásában ( pl.: árubeszerzés, közhasznú és
közcélú munka irányítása, parkfenntartás stb.)
c) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítésében.
Szociális étkeztetés
39. §

(8)

(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
- aki a 70. életévét betöltötte, vagy
- aki egészségi állapota miatt rászorult és vele közös háztartásban élő
hozzátartozója nincs – kivéve házastárs/élettárs, vagy
- hajléktalan és
- tartási, öröklési, gondozási szerződéssel nem rendelkezik.

(2) A kérelmező szociális rászorultságának igazolására az alábbi okiratok fogadhatók el:
- az életkort a személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával,
- az egészségi állapotát a háziorvos, illetve a szakorvos által kiállított igazolással
- hajléktalanságát a lakcímkártyájával, ennek hiányában nyilatkozatával.
(3) Az önkormányzat a szociális étkeztetést az társulásos formában, a Zalabaksai
Köznevelési és Szociális Társuláson keresztül látja el.
(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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(4) A Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulás területén az étkeztetést
megállapodás szerint a Kolping Gondozási Központtól és a Korona Szálló 3000 Kft.-től
biztosítja.
(5) A Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulás területén az étkeztetés díját e
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hó 10.
napjáig kell befizetni – számla ellenében – Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulás
számlájára.
(7) A térítési díjakat évente legalább egyszer minden év április 30. napjáig felül kell
vizsgálni.
(8) Az étkeztetés megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos
hatáskört a Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulás Elnöke gyakorolja.

Az alapszolgáltatások igénybevétele
(8)

40. §

(1) Az étkeztetést szóban vagy írásban kell kérelmezni a Társulás Elnökénél. A
kérelemhez csatolni kell a módosított 9/1999. (XI.24.) SzCsM. Rendelet 1. számú
melléklete szerinti II. Jövedelemnyilatkozat formanyomtatványt.
(2) Az alapszolgáltatás igénybevételekor a Társulás Elnöke megállapodást köt a
szolgáltatásban
részesülő
személlyel,
illetve
törvényes képviselőjével. A
megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B. § és 94/D. §-ában foglaltakon túl az
alábbiakra is:
a) étkeztetés estén az étkeztetés módjára (házhoz szállítással vagy elvitellel),
b) a személyi térítési díj összegére és megfizetés időpontjára, módjára,
c) az ellátásból való távolmaradás esetén (pl.: betegség, kórházi ápolás, elutazás)
az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,
d) az ellátás megkezdésének időpontjára,
e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre,
f) döntések elleni jogorvoslat módjára.
(3)
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgáltatások és a családsegítés iránti kérelmekről az intézmény vezetője dönt.
(4)
A szociális étkeztetésben részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő
lényeges tényekben, körülményekben bekövetkezett változást 15 napon belül a
Társulás Elnökének.
Az alapszolgáltatás megszűnése

(8)

41. §

Az alapszolgáltatás megszűnik, ha az igénylő:
a) a jogosult halálával,
b) a határozott idő lejártával,
c) ha az ellátás nem indokolt,
d) együttműködő magatartás hiányában.
(2) Az alapszolgáltatás megszüntethető, amennyiben a jogosult, vagy törvényes
képviselője kezdeményezi az alapszolgáltatás megszüntetését. Ebben az esetben a
jogosult vagy a törvényes képviselője az alapszolgáltatás megszüntetésére irányuló
kérelmében megjelöli azt az időpontot, amely időponttól kéri az alapszolgáltatás
megszüntetését. A kérelmezett időpont meghatározásánál figyelemmel kell lenni az
étkeztetést biztosító főzőhelynél történő lemondásra.

(1)

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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(3) Az étkeztetés megszüntetése a Társulási Tanács Elnöke hatáskörébe tartozik.
Egyéb alapszolgáltatás megszüntetése az intézmény vezetőjének a hatáskörébe
tartozik. Az ellátás megszűnéséről írásban értesítik az ellátásban részesülőt.
Térítési díjak
42. § A szociális alapszolgáltatások közül térítésmentes:
a) tanyagondnoki szolgáltatás,
b) a családsegítés.

Házi segítségnyújtás
(8)

43. §

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást társulásos formában, a Szociális Intézményt
Fenntartó Társulás Csömödér-en keresztül látja el.
(2) A házi segítségnyújtásra vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályozásra
Csömödér Község Önkormányzata jogosult.
Családsegítés

44. § A családsegítés keretében a képviselő testület az Szt.-ben meghatározott
ellátásokat biztosítja a Lenti Kistérség Többcélú Társulás „Napsugár” Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat (Lenti, Deák u. 4.) keretén belül.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
45. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészégi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzet elhárítása céljából
nyújtott ellátás.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a képviselő testület az Szt. 65. §-ának
megfelelően a törvényben meghatározott jogosulti kör vonatkozásában a Lenti Kistérség
Többcélú Társulás (Lenti, Deák u. 4.) keretein belül biztosítja.
Közösségi ellátások
46.§

(1) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg
lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk
elősegítése.
(2) Ezen ellátást az Önkormányzat Képviselő testülete az Szt. 65/A. §-a alapján a Lenti
Kistérség Többcélú Társulás (Lenti, Deák u. 4.) útján biztosítja.
Támogató szolgáltatás

47. §

(1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása révén.

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 65/C. §-a alapján a Lenti Kistérség
Többcélú Társulása (Lenti, Deák u. 4.) végzi.
III. Rész
Záró rendelkezések
48. § (1) Ezen rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalabaksa Község
Önkormányzati Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 6/2009. (VII.2.) számú rendelete, a Zalabaksa Község Önkormányzati
Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
6/2009. (VII.2.) számú rendeletének módosításáról szóló 6/2010. (IV. 29.) számú
rendelete, valamint a Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének az
étkezési térítési díjak megállapításáról, valamint az étkezési hozzájárulásról szóló
5/2010. (IV. 29.) számú rendelete.
Zalabaksa, 2011. március 28.

Hácskóné Kovács Tímea sk.
körjegyző

Horváth Ottó sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. március 29.

Hácskóné Kovács Tímea sk.
körjegyző
1. számú melléklet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló a
3/2011. (III. 29.) számú ÖR-hez

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége:

133.978,-Ft

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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2. számú melléklet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló a
(7)
3/2011. (III. 29.) számú ÖR-hez

Étkeztetés térítési díja
1.

Házhoz szállítással
Elvitellel

Étkeztetés térítése díja
Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet
fenntartásában
működő
Kolping
Otthon
8971
Zalabaksa Rákóczi u. 50.

Étkeztetés térítési díja
Korona Szálló 3000 Kft.
8971 Zalabaksa, Rákóczi u.
32.

490 Ft
490 Ft

465 Ft
465 Ft

(1): Módosította 9/2011. (VIII. 25.) sz. ÖR 2011. szeptember 1. napjától
(2): Módosította 12/2011. (XII. 15.) sz. ÖR 2011. január 1. napjától
(3): Módosította 3/2012. (II. 29.) ÖR 2012. január 1. napjától
(4): Módosította 14/2012. (IV. 27.) ÖR 2012. május 1. napjától
(5): Módosította 17/2012. (VI. 27.) ÖR 2012. június 28. napjával
(6): Módosította 2/2013. (II. 14.) ÖR 2013. február 15. napjával
(7): Módosította 13/2013. (IV. 29.) ÖR 2013. május 1. napjával
(8): Módosította 16/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától
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