Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1)
bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés bc) pontjában, 45.§ (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdése, a
114. § (1) bekezdése, valamint a 115. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi Bizottsága
véleményének kikérésével
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. §

A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§-a az alábbi (7) - (8)
bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az írásbeli kérelmeket az alábbi intézményekben lehet személyesen benyújtani munkaidőben, illetve
ügyfélfogadási időben:
a) családsegítéssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a Gondozási Központ és Községi Könyvtárban
(4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.), valamint a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál (4275 Monostorpályi, Debreceni utca 1.)
b) szociális étkeztetéssel, idősek nappali ellátásával, idősek bentlakásos ellátásával kapcsolatban a
Gondozási Központ és Községi Könyvtárban (4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.)
c) az a)-b) pontokon kívül valamennyi más, önkormányzat által biztosított szociális ellátási formában
a Monostorpályi Polgármester Hivatalban (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.)
(8) Az intézményvezető az ügyfél részére külön eljárás nélküli azonnali beavatkozással a jelen rendelet
szerinti ellátási formát biztosíthatják, ha vélelmezhető, hogy annak elmaradása az ügyfél életét
veszélyezteti.„

2. §

A Rendelet 3.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„E rendelet alkalmazásában az alábbi felsorolást is figyelembe véve az Szt. 4.§-ában foglaltakat kell
érteni.
1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
2. Rendkívül indokolt eset:
2.1. orvosi iratokkal alátámasztottan gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre, ha a kérelmező
nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
2.2. elemi kár, baleset,
2.4. egyedülálló és önhibáján kívül ellátatlan személy,
2.5. orvosi vélemény alapján a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének
esetében hirtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel
járó balesete,
2.6. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli
hozzátartozó halála.
2.7. a 2.1-2.6. pontban foglaltaknál nem áll fenn a rendkívül indokolt eset, ha a kérelmező kertjét
gondatlan életvitele miatt nem műveli. Gondatlan életvitel alatt olyan életvitelt kell érteni, ami nem az

elfogadott társadalmi normáknak és a kötelezően betartandó magatartási szabályoknak megfelelő (pl.:
alkoholos életvitel, kábítószer-fogyasztás)1
3. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó.
4. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. § (3) bekezdése szerint meghatározott költség.
5. Önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata.
6. Együttműködésre kijelölt szerv: Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
7. Szolgáltató: közüzemi – és közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv.”
3.§

A Rendelet 17.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000 Ft-nál (azaz egyezer
forintnál) kevesebb, és 50.000 Ft-nál (azaz Ötvenezer forintnál) több nem lehet.”

4.§

A Rendelet 18.-23.§-ai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Temetési segély, köztemetés
18. § (1) A polgármester 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) Temetési segély nem állapítható meg annak
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja, egyedül élő esetén eléri vagy meghaladja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.
19. § (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított
számlák eredeti példányát.
(2) Az (1) 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.
(3) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a segélyt megítélő
határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettségről.
20. § Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, ennek
igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
21. § (1) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján meghatározott temetkezési szolgáltató jelzi a polgármester részére, aki – ha elfogadható az
összeg – akkor annak elfogadásáról dönt jóváhagyásával.
(3) Az Szt. 48. § (4) bekezdése szerinti, az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át ne haladja
meg, és
b) a köztemetés megfizetése túlzottan nagy terhet jelentene a család számára.”
5. §

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

6. §

Hatályát veszti
a) a Rendelet 11.§-a,
b) a 15.§ -a,
c) 28.§ (1) – (3) bekezdései,
d) 28.§ (5) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, a mellékletében szereplő térítési díjakat
2013. április 8.-tól kell alkalmazni. Jelen rendelet 2013. április 9. napján hatályát veszti.
Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

E rendeletet 2013. március 29.-én kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző

Melléklet a 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
Melléklet a 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Az intézményi térítési díjakról
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Megnevezés

B
Nettó térítési
díj (Ft)
1. - 4. pontban
bruttó

Gondozási Központban az
idősek bentlakásos ellátásra
havi
34 500
(demens ellátottra) normatíva
támogatott
Gondozási Központban az
idősek bentlakásos ellátásra
napi
1 150
(demens ellátottra) normatíva
támogatott
Gondozási Központban az
idősek bentlakásos ellátásra
havi
34 500
(átlagos ápolást igénylőre) normatíva
támogatott
Gondozási Központban az
idősek bentlakásos ellátásra
napi
1 150
(átlagos ápolást igénylőre) normatíva
támogatott
Gondozási Központban az
idősek bentlakásos ellátásra
havi
114 750
(demens és átlagos ellátottra) nem
normatíva támogatott
Gondozási Központban az
idősek bentlakásos ellátásra
napi
3 825
(demens és átlagos ellátottra) nem
normatíva támogatott
Szociális étkezés
- a öregségi
295
nyugdíjminimum legkisebb
összegének 200%-áig
- a öregségi
nyugdíjminimum legkisebb
345
összegének 200-300%-a
között
355
- a öregségi

C
Áfa
össze
ge
(Ft)

D
Összesen
(B+C)

0

34 500

0

1 150

0

34 500

0

1 150

0

114 750

0

3 825

80

375

90

435

95

450

11
12
13
14

Sorszám
1
2
3

nyugdíjminimum legkisebb
összegének 300%-ától
Szociális étkeztetés
kiszállításának összege
Gondozási Központban az idősek
nappali ellátására étkezéssel
Gondozási Központban az idősek
nappali ellátására étkezés nélkül
Házi szociális ellátásra

30

10

40

417

113

530

80

20

100

-

-

Nyersanyagnormák
A
B (nettó)
Szociális étkezés (ebéd)
228
Idősek bentlakásos ellátása (reggeli,
448
ebéd, vacsora)
Idősek napközbeni ellátása (tízórai,
350
ebéd, uzsonna)

