Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete
A szociális ellátás helyi szabályozásáról
Ipolytarnóc Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában,
32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény (továbbiakban
Gyvt.) 18.§ (2) bekezdésében, 29.§ (2) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott
felhasználás alapján, az alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátás helyi szabályairól az alábbi rendeletet
alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§
(1) A rendelet célja, hogy a legrászorultabb családok, személyek szociális biztonságának
megteremtése és megőrzése érdekében a község költségvetésének és teherbíró képességének
figyelembe vételével meghatározza az egyes ellátási formákat, azok szervezetét a pénzbeli és
természetbeli ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének helyi garanciáit, az
ellenőrzés szabályait.
(2) E rendelet a Szt-ben és Gyvt-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a Szt. 1.§
(2) bekezdés felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról.
2. A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya Ipolytarnóc Község közigazgatási területén élő, lakó vagy tartózkodási hellyel
rendelkező a Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre tejed ki.
3. Hatásköri rendelkezések
3.§
(1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feladat és hatáskörének gyakorlását a
polgármesterre ruházza át.
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(2) A települési támogatásra irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványok
felhasználásával a Mihálygergei Közös Önkormányzati Hivatal Ipolytarnóci Kirendeltségén
(továbbiakban hivatal) kell benyújtani.

4. Az ellátások pénzügyi fedezete, a pénzügyi források felhasználási rendje
4.§
A települési támogatások pénzügyi fedezetét a felhasználható pénzügyi keretet az éves
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
5. Az ellátások kifizetésének folyósításának, valamint ellenőrzéseinek általános szabályai
5.§
(1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és
folyósítása a hivatal pénzügyi előadóján keresztül a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik
napjáig a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, postai úton, vagy pénztárból való kifizetéssel
történik. A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg
felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.
(2) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító
határozatban rendelkezni kell.
(3) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság
megállapítását követően is – a hivatal szociális ügyintézője bármikor jogosult ellenőrizni.
(4) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére, és a
megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra a Szt. 17.§ előírásait kell alkalmazni.

II. Fejezet
A települési támogatás formái
6.§
(1) A települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás;
b) a lakhatást segítő támogatás;
c) tankönyvtámogatás
d) temetési támogatás;
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7.§
Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként,
illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem
működik együtt az Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Munkaügyi
Központjával.
8.§
Rendkívüli települési támogatás
(1)Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő
személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében 250 %-át és önmaga vagy családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett
c) nagyobb összegű, váratlan kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni és
létfenntartását veszélyezteti vagy
d) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadásai keletkeztek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás összege maximum 10.000
Ft, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét, és évente két alkalommal állapítható meg.

9.§
Lakhatást segítő támogatás
(1) A lakhatást segítő települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki az ingatlan
tulajdonosa, vagy bérlője az ingatlant életvitelszerűen lakja, vagyona nincs és az ingatlanra
vonatkozó használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
(2) A támogatás nem állapítható meg annak, aki e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív
lakásfenntartási támogatásban részesült, ezen jogosultság fennállásáig.
(3) A lakhatást segítő települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és
a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek a kérelmező
vagy vele közös háztartásban élő személy részéről az önkormányzat felé fennállnak – kommunális
adó, szemétszállítási díj, talajterhelési díj megfizetése -, ezen túlmenően azon kiadásokhoz, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
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(4) A lakhatást segítő támogatás összege:
a) 4.000 Ft, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetében 150 %-át
b) 2.500 Ft, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 250 %-át.
(5) Lakhatást segítő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) A lakhatást segítő támogatás egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására köteles az általa életvitelszerűen lakott
a) lakást vagy házat és annak udvarait higiénikusan tisztán tartani, a keletkezett kommunális és
egyéb hulladékot a szolgáltatóval rendszeresen elszállíttatni
b) kertjét lehetőség szerint művelni, de legalább rendszeresen kaszálni, annak gyom és parlagfű
mentességét folyamatosan biztosítani
c) az ingatlan előtt, az ingatlannal közvetlenül határos közterületen a csapadékvíz elvezető árkot, az
átereszt rendszeresen tisztán tartani, a csapadékvíz lefolyását biztosítani. Az ingatlan előtti járda
tisztán tartásáról hó – és csúszásmentességéről gondoskodni.
(7) A hivatal ügyintézője a (6) bekezdésben megállapított feltételek teljesítését a kérelem
elbírálásának eljárásában, továbbá a megállapított támogatás folyósításának ideje alatt bejelentés
alapján vagy hivatalból helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja.
(8) Ha az ügyintéző a (6) bekezdésben foglaltak teljesítésének megsértését észleli, a kérelmezőt
vagy a jogosultat 8 napos határidő kitűzésével felhívja a (6) bekezdésben foglalt feltételek
teljesítésére.
(9) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az előírt feltételeknek felhívás ellenére sem tesz
eleget, a kérelmét el kell utasítani, a megállapított települési támogatást meg kell szüntetni.
(10) A lakhatást segítő támogatás a benyújtása hónapjának első napjától a tárgyév december 31.
napjáig kerül megállapításra és havi rendszerességgel illeti meg a jogosultat. A támogatás
megszűntetése esetén a megszüntetés dátuma az arra okot adó körülmény bekövetkezte hónap
utolsó napja. A kérelmező a támogatás megállapítását megalapozó körülményeiben történt változást
15 napon belül köteles bejelenteni a hivatalnál.
(11) Nem jogosult lakhatást segítő települési támogatásra
a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
b) akinek tulajdonára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;
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10.§
Tankönyvtámogatás

(1) Támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekére való
tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, jövedelemtől függetlenül a
gyermekek tankönyv ellátásának támogatására.
(2) Az (1) bekezdés pontjában szabályozott tankönyvtámogatás iránti kérelem a tárgy év július és
augusztus hónapban nyújtható be. Kötelező melléklete a gyermek tanulói jogviszonyának
fennállására vonatkozó igazolás;
(3) A támogatás összege gyermekenként általános iskolás tanuló esetében 5.000 Ft, középiskolai
tanulók esetében 12.000 Ft.
(4) Évismétlő tanuló után a támogatás nem állapítható meg.
11.§
Temetési támogatás
(1) Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez jövedelemhatártól
független hozzájárulás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az elhunyt volt ipolytarnóci lakos
eltemettetéséről gondoskodott.
(2) A támogatás mértéke 10.000 Ft.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát.
12.§
Köztemetési költség megfizetésével kapcsolatos méltányosság
(1) Az önkormányzat költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az
Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető
(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben
mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedülálló esetében 200 %-át.
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III. Fejezet
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
A szociális szolgáltatások formái
13.§
(1) Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái:
a) étkeztetés;
b) házi segítségnyújtás;
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
d) családsegítés;
e) gyermekjóléti szolgáltatás;
f) gyermekek és családok átmeneti gondozása;
g) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde, napközi otthonos óvodai ellátás.
Étkeztetés
14.§
(1) Az önkormányzat étkeztetés keretében munkanapokon főétkezésként napi egyszeri meleg ételt
biztosít azon személyek részére, akik koruk, egészségi állapotuk miatt rászorultak.
(2) Kora miatt étkeztetésre jogosult a 65. év feletti személy.
(3) Egészségi állapota miatt étkezésre jogosult aki
a) mozgásában korlátozott,
b) krónikus vagy akut betegségben szenved,
c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga
ellátására részben képes.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele a háziorvosi igazolás.
(5) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
(6) Az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjat az igénybe vehető kedvezményeket a
képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.
(7) A személyi térítési díjat a külön rendeletben foglaltak figyelembevételével a polgármester
állapítja meg és az élelmezésvezető szedi be.
15.§
A 13.§ (1) bekezdés b)-g) pontjaiban meghatározott szociális szolgáltatásokat az önkormányzat a
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. keretében
biztosítja.
16.§
E rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben legfeljebb három, az
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátási formában részesülhet.
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IV Fejezet
Vegyes rendelkezések
17.§
Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei
Az Szt. 33.§ (7) bekezdése szerint az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a
kérelmező illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségének biztosítására köteles a 9.§
(6) bekezdésben foglaltakat teljesíteni.
V. Fejezet
Záró és hatályba léptető rendelkezések
18.§
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