Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a
2/2021.(II.25.), 8/2020 (XI.27.), 7/2020 (XI.18.), 1/2020.
(II.14.),19/2018.(XI.28.), 13/2018.(XI.28.), 4/2018. (II.14.), a 23/2017.
(XII.21.), 22/2017. (XII.8.), 20/2017. (XI.30.), 8/2017. (V.29.), 24/2016.
(XII.20.), 20/2016. (XI.23.), 8/2016. (VII.5.), 2/2016. (III.11.), 15/2015.
(XII.15.), 14/2015. (XI.25.), 9/2015. (VIII.14.), 5/2015. (IV.29.)
rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) rendelete az egyes pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetbe foglalva
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b)
pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 48. §-ban, 58/B. § (2) bekezdésében,
62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében,
115. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §, továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1. § (1) A Rendelet hatálya kiterjed Zsombó Nagyközség Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező – a családok otthonteremtési települési támogatása, illetve a
Bölcsődei ellátás igénybevétele esetén a máshol lakóhellyel rendelkező:
a)
b)
c)
d)

magyar állampolgárokra,
bevándoroltakra és letelepedettekre,
hontalanokra,
a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

(2)

A Rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális ellátások tekintetében a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 3. § (3) bekezdése és a gyermekvédelmi
támogatások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)
bekezdés a)-b) pontja szerinti személyekre, akik Zsombó nagyközség
közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkeznek.

(3)

A Rendelet hatálya kiterjed az Szt. 6. §-ában meghatározott, az
Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre,
amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor

nyilatkozatában Zsombó Nagyközség közigazgatási területét tartózkodási
helyként megjelölte.
(4)

A Rendelet hatálya kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
tekintetében az Önkormányzat tulajdonában álló és az általa vagy társulás
által fenntartott, vagy megállapodás alapján Zsombó nagyközség területén
ellátási kötelezettséggel az Önkormányzat kötelező feladatát ellátó
szociális szolgáltatóra és az intézmény által nyújtott ellátásokra.

1,2(5) Zsombó

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) szociális rászorultság esetén a jogosult számára
pénzbeli vagy természetbeni ellátásként:
a) rendszeres települési támogatást állapít meg, melynek formái a
következők lehetnek:
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható
települési támogatást (továbbiakban: települési lakásfenntartási
támogatás),
- gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatást,
- hulladékszállítási díj települési támogatását,
- alapfokú művészeti tanulmányok települési támogatását,
- felsőfokú tanulmányok települési támogatását,

b) rendkívüli települési támogatást állapít meg, melynek formái a
következők lehetnek:
- rendkívüli települési támogatás,
- rendkívüli települési támogatás vis maior helyzet esetére,
- családok otthonteremtési települési támogatását,
- visszatérítendő települési támogatás,
- szennyvízhálózatra történő rákötéshez kamatmentes települési
támogatás,
- gyermekvédelmi települési támogatás,
- temetési települési támogatás,
c) köztemetést állapít meg.
Hatásköri szabályok
2. § (1)
3(2)

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a családok otthonteremtési
települési támogatásának megállapítása.
A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át:
a) a rendszeres települési támogatás megállapítását a 10. §-ban foglalt
támogatás megállapításának kivételével,
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b) a rendkívüli települési támogatás megállapítását a 18. § (3)
bekezdésében és a 19. §-ban foglalt támogatás megállapításának
kivételével.
(3)

A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át:
a) a települési lakásfenntartási támogatás megállapítását,
b) az ellenőrzéshez kapcsolódó, e rendeletben meghatározott ellenőrzési
feladatkört,
c) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
kötelezettség megállapítását.

igénybe

vett

megtérítési

Eljárási rendelkezések
3. §

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások megállapítása iránti kérelmeket, a Zsombói Polgármesteri
Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet szóban, vagy
írásban előterjeszteni.

4. § (1)

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az Szt. 10.
§ (1) bekezdése, valamint a Gyvt. 129. § (2) bekezdés alapján köteles
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve az igazolásokat
becsatolni.

(2)

A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. §-ában szereplő adatokat.

(3)

A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a) az Szt. 10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,
b) szükség esetén az előző évi személyi jövedelemadó bevallást, vagy
annak hiányában 12 havi jövedelem igazolását,
c) a társadalom- és nyugdíjbiztosítás keretében folyósított ellátások
esetében a folyósító szerv által az ellátást megállapító határozat vagy
hatósági bizonyítvány és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátást
igazoló postai szelvényt, vagy folyószámla kivonatot.
d) a jogosult tartására köteles személy személyazonosító adatait,
e) a jogosult ingatlanára, ingatlanjaira vonatkozó adatokat, illetve az a
fölötti rendelkezés jogcímét,
f) visszatérítendő támogatások esetében a fennálló lakáscélú pénzintézeti
kölcsön igazolását,
g) temetési települési támogatásnál az esetleges tartási, vagy öröklési
szerződést.

(4)

A jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint
kell eljárni.

(5)

Kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak másolata,
különösen: közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított utolsó
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elszámoló számla és a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi számla;
a közüzemi számla befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalásról
szóló pénzintézeti igazolás; albérleti díj igazolására albérleti szerződés
vagy a szállásadó írásbeli nyilatkozata; a gyermektartásdíj összegének
igazolására a jogosult nyilatkozata; gyógyszerköltség bizonyítására a
gyógyszertár
által
kiállított
igazolás
a
gyógyszerköltségről;
gyógyszerszükséglet igazolására a háziorvos által kiállított tételesen
felsorolt gyógyszerigazolás.
(6)

Amennyiben az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltak
tekintetében kétség merül fel, akkor az Szt. 10. § (6) bekezdés és a Gyvt.
131. § (4) bekezdés szerint kell eljárni.

5. § (1)

Az Önkormányzat az e Rendeletben szereplő ellátások igénylése esetén
környezettanulmányt készíthet, továbbá a háztartásban élők számának
ellenőrzése céljából a helyi népesség nyilvántartásból adatot kérhet le.

(2)

A
helyszínen
történő
környezettanulmány
lefolytatásának
megakadályozása esetén az együttműködés hiánya miatt az eljárást meg
kell szüntetni.

6. § (1)

Közérdekű önkéntes munkát az Önkormányzat intézményeiben, a
feladatellátásuk körében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény Zsombói Szolgáltatási Helye biztosít.

(2)

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Zsombói Szolgáltatási Helye a benyújtott kérelmek alapján nyilvántartja a
közérdekű önkéntes tevékenység ellátására jelentkezőket.

(3)

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Zsombói Szolgáltatási Helye tájékoztatja a közérdekű önkéntes
tevékenységre jelentkezőket az önkéntes munkalehetőségekről.

(4)

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Zsombói Szolgáltatási Helye a (3) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján
kapcsolatot tart, közvetít a kérelmezők és az intézmények között.

(5)

A közérdekű önkéntes munkát vállaló írásbeli kérelme alapján a közérdekű
önkéntes tevékenység ellátására írásbeli önkéntes szerződést köt a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Zsombói Szolgáltatási Helyével.

(6)

A szerződésnek tartalmaznia kell a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 6. §-ában foglaltakat.
II. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. A települési támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések
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7. § (1)

A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni támogatás
formájában is nyújtható.

(2)

A természetbeni támogatás folyósításának módjáról az ellátást megállapító
határozatban rendelkezni kell.

(3)

A szociális szolgáltató a felvett készpénzsegélyen a jogosult részére a
megállapodást megállapító határozatban megjelöltekre költheti (pl.:
élelmiszer, ruhanemű, tisztítószerek, a háztartás viteléhez szükséges
egyéb dolgok, tüzelő és kifizetheti a közüzemi díjakat). A felvett összeg
felhasználásáról 15 napon belül számlákkal köteles elszámolni.

8. § (1)

A rendszeres települési ellátások folyósítása a jogosult kérelmére a
kifizetés készpénz-átutalási megbízással is teljesíthető.

(2)

Az átutaláshoz szükséges új bankszámla nyitásához az Önkormányzat
családonként egy alkalommal 1.000,- Ft támogatást nyújt, amennyiben a
jogosult vagy családjának más tagja bankszámlával nem rendelkezik, és a
jogosult vállalja, hogy az Önkormányzat által folyósított rendszeres
ellátások fizetési módját nem változtatja meg 2 éven belül.

(3)

A (2) bekezdés szerinti támogatást vissza kell fizetni, ha az átutalásos
fizetési módot a vállalás ellenére a (2) bekezdésben meghatározott időn
belül megváltoztatja a jogosult.

(4)

A rendkívüli települési ellátások kifizetése a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül átutalással, külön kérelem esetén
a Polgármesteri Hivatal pénztárából történik.

9. §

Zsombó Nagyközség Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) által
hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
2. Rendszeres települési támogatások
Települési lakásfenntartási támogatás

410.

§(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult minden bérlő és
tulajdonos, ahol egyedül élő esetében, vagy a kérelmező háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy a
háztartás tagjai egyikének sincs – az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerint meghatározott – vagyona.
(2)

A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0;
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b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9;
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8;
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8;
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként
0,7.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a
gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0,2-del növekszik.
(3)

A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség összege 450 m2.

(4)

Az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2;
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2;
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2;
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2;
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(5)

A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50%-át;
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének
(a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket
meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(6)

A települési lakásfenntartási támogatás havi összegének (Támogatás
Mértéke=TM) kiszámítása a következő módon történik:
J – 0,5 NYM
TM = 0,3 – ----------------------- x 0,15
NYM
ahol a J, a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmet, az NYM, pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
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(7)

A települési lakásfenntartási támogatást kérelmező személy, aki
támogatásra válik jogosulttá, köteles lakókörnyezete rendezettségét
biztosítani az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter
széles területsáv, ha a járda mellett zöld sáv is van, akkor az úttestig
terjedő terület rendben tartásáról, gaztalanításáról, hó eltakarításáról,
síkosság mentesítéséről gondoskodni;
b) az általa lakott ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használni,
művelni, allergén növények ellen védekezni;
c) gondoskodni az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árok és annak
műtárgyai tisztántartásáról a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok, más hulladékok eltávolításáról.

(8)

Amennyiben a fenti feltételeknek a kérelmező nem tesz eleget, úgy a
települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, vagy
a támogatást meg kell szüntetni.

5(9)

A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelem folyamatosan
benyújtható. A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell
megállapítani. A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. A
támogatást bejelentés, vagy hivatalos tudomásszerzés esetén meg kell
szüntetni, ha a jogosult a településről elköltözött, vagy elhalálozott. A
támogatás, a megszüntető határozat meghozatalát követő hónap 1.
napjától szűnik meg.

(10) A települési lakásfenntartási támogatás megállapított összege a kérelmező
által megjelölt közüzemi (víz, gáz, áram) szolgáltatókhoz havonta, tárgy
hónap 5. napjáig kerül folyósításra. Amennyiben a kérelmező által lakott
lakás fűtése hagyományos (fa, szén) felhasználású, és az áram, vagy
vízfogyasztás havi költsége nem éri el a megállapított támogatás mértékét,
akkor a települési lakásfenntartási támogatás készpénzben, banki, vagy
postai átutalással a jogosult részére teljesíthető.
(11) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás
11. §(1)

Gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatás (a továbbiakban:
gyógyszerszükséglet támogatás) a szociálisan rászorult személy részére,
az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

(2)

Gyógyszerszükséglet támogatás állapítható meg annak a személynek,
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akinek a havi rendszeres gyógyszerköltségének térítési díja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 15 %-át eléri vagy
meghaladja, feltéve, hogy a
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.
(3)

Az
(1)
bekezdésben
meghatározott
gyógyszerszükséglet támogatására nyújtható.

támogatás

rendszeres

(4)

A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez
szükséges gyógyító ellátás rendelhető.

6(5)

A (3) bekezdésben megállapított támogatást egy évre kell megállapítani. A
jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtás hónapjának 1. napja.

(6)

A (3) bekezdésben szabályozott támogatás megállapításánál a kérelmező
krónikus betegségéhez igazodó, társadalombiztosítási támogatásba
befogadott egy havi rendszeres gyógyszerköltségét lehet figyelembe venni.

12. §(1)

A havi rendszeres gyógyító ellátáshoz szükséges, társadalombiztosítási
támogatásba befogadott gyógyszereket a kérelem nyomtatványhoz
mellékelt orvosi igazoláson, a háziorvos igazolja.

(2)

A háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni kérelmező természetes
személyazonosító adatait, lakóhelyét, az egészségi állapot fenntartásához,
gyógyításához szükséges, társadalombiztosítási támogatásba befogadott,
rendszeresen szedett gyógyszerek havi adagját, valamint az orvos
pecsétjét.

(3)

A háziorvos által felírt, társadalombiztosítási támogatásba befogadott havi
rendszeres gyógyszerek költségének összegét, a gyógyszertár igazolja.

(4)

Az éves gyógyszerkeret akkor állapítható meg, ha a háziorvos igazolása
alapján, a gyógyszerszükséglet időtartama a 6 hónapot meghaladja.

(5)

A gyógyszertámogatás mértéke:
a 11. § (3) bekezdésben meghatározott gyógyszerkeret összege havi:
3.000,- Ft.

7,8,9(6)

A gyógyszertámogatást a jogosultságot megállapító határozat jogerőre
emelkedését követően egy összegben, a házipénztárból történő
kifizetéssel kell kifizetni. A támogatott negyedévente köteles a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének bemutatni az előző
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negyedévi gyógyszerszámlákat. A Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézője köteles ellenőrizni, hogy a támogatott, az előző negyedévi
támogatás összegét gyógyszertámogatásra használta-e fel. Amennyiben
jogosulatlan felhasználás kerül megállapításra, vagy a támogatott nem
igazolja a felhasználás jogszerűségét, akkor a támogatást vissza kell
fizetni. Méltányosságból a visszafizetésnek csak a részletekben történő
teljesítése engedélyezhető.
A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett megtérítési kötelezettség
megállapításáról a 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján a jegyző intézkedik.
10,11(7)

Gyógyszertámogatás csak annak állapítható meg, akinek a
közgyógyellátási
igényét
a
Járási
Hivatal
elutasította.
A
gyógyszertámogatásra benyújtott kérelem esetében, belföldi jogsegély
keretében meg kell vizsgálni, hogy a járási hivatalnál ugyanazon
kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban közgyógyellátás megállapítása
iránti eljárás, vagy rendelkezik-e érvényes közgyógyellátási jogosultsággal.

12(8)

Egy családban egyidejűleg legfeljebb két személy részére állapítható meg
a 11. § (3) bekezdésben foglalt gyógyszertámogatás. Harmadik személy
részére a támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az első
két személy jogosultsága lejárt.

(9)

Ha megállapításra kerül, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása
iránti eljárás folyamatban van, úgy a járási hivatal döntéséig az eljárást fel
kell függeszteni.

13(10)

Hulladékszállítási díj települési támogatása
14,151612/A.

§(1) Azok a Zsombón élő 70. év feletti lakosok, akik Zsombó Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
települési
szilárd
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 1/2014.
(I.14.) rendelet 12. § (14) bekezdése alapján üzletpolitikai kedvezményre
nem jogosultak, hulladékszállítási díj települési támogatására válnak
jogosulttá, ha egy háztartásban élnek és mindketten 70. év felettiek,
továbbá ha az ingatlanban más 70. életévét be nem töltött személy
lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik és életvitelszerűen nem
tartózkodik, továbbá a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át. A támogatott köteles a jövedelemigazolását minden év január
31-ig benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének.
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17(2)

A hulladékszállítási díj települési támogatásának mértéke a 60 literes
gyűjtőedény szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összeg, melyet az
Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti támogatásban részesülőnek
kéthavonta, tárgy hónap 5. napjáig folyósít.

(3)

A hulladékszállítási díj települési támogatását kérelmező személy, aki
támogatásra válik jogosulttá, köteles lakókörnyezete rendezettségét
biztosítani az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter
széles területsáv, ha a járda mellett zöld sáv is van, akkor az úttestig
terjedő terület rendben tartásáról, gaztalanításáról, hó eltakarításáról,
síkosság mentesítéséről gondoskodni;
b) az általa lakott ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használni,
művelni, allergén növények ellen védekezni;
c) gondoskodni az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árok és annak
műtárgyai tisztántartásáról a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok, más hulladékok eltávolításáról.

(4)

Amennyiben a fenti feltételeknek a kérelmező nem tesz eleget, úgy a
hulladékszállítási díj települési támogatása iránti kérelmet el kell utasítani, vagy
a támogatást meg kell szüntetni.

(5)

A hulladékszállítási díj települési támogatása iránti kérelem folyamatosan
benyújtható. A támogatást bejelentés, vagy hivatalból való tudomásszerzés
esetén meg kell szüntetni, ha a jogosult lakcíme megváltozott, vagy elhunyt. A
támogatás a megszüntető határozat meghozatalát követő hónap 1. napjától
szűnne meg.
Alapfokú művészeti tanulmányok települési támogatása

13. §(1)

A polgármester támogatást nyújt azoknak a zsombói művészetoktatási
intézményben alapfokú művészeti tanulmányokat folytató, a településen
bejelentett, állandó lakóhellyel rendelkező gyermek részére, aki 18.
életévét nem töltötte be, az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
jövedelemvizsgálat alapján családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500 %-át, és a művészeti iskola térítési díja, vagy tandíja
meghaladja a 45.000,- Ft-ot.

(2)

A támogatás legnagyobb összege évente és gyermekenként az előző
tanévben megállapított térítési díj és tandíj együttes összegének és az
adott évben megállapított térítési és tandíj együttes összegének
különbözete, de legfeljebb 30.000,- Ft, mely kizárólag a kedvezményezett
gyermek intézményi térítési díj és tandíj költsége fedezetéhez használható
fel.
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18(3)

A támogatás összegének a támogatott részére történő kifizetése a
Polgármesteri Hivatal pénztárából történik. A támogatott köteles a
támogatást a Művészeti Iskola házipénztárába befizetni. A befizetésről az
Iskola értesíti a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét.
Felsőfokú tanulmányok települési támogatása

14. §19

20(2)

(1) A Képviselő-testület – a Felsőoktatásért felelős Minisztérium tanulmányi
ösztöníj pályázatához csatlakozva – havi minimum 3.000,- Ft támogatást
nyújt az első diploma megszerzéséhez a településen bejelentett, állandó
lakóhellyel rendelkező kérelmező részére tanévenként 10 hónapra.
Támogatásban részesülhet a pályázó, ha:
a) az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemvizsgálat alapján
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér összegének 150 %-át, félárva hallgató
esetén 200 %-át,
b) árva és a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, a jövedelem vizsgálata
nélkül.”

15. §(1)
(2)

A támogatásokra rendelkezésre álló keret elosztása a (2) bekezdés szerinti
szempontrendszer alapján történik.
A kérelmek rangsorolásánál a következő pontrendszer alkalmazandó:
Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató,
aki(nek):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

árva,
félárva,
fogyatékkal élő,
családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
80 %-át nem haladja meg,
szülője (gondviselője) munkanélküli vagy nyugdíjas,
gyermeke van,
családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
családjában tartósan beteg vagy rokkant van
3. Rendkívüli települési támogatások
Rendkívüli települési támogatás
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20 pont,
10 pont,
4 pont,
3 pont,
1 pont,
1 pont,
1 pont,
1 pont.

16. §

A Polgármester az Szt. 45. § (3) rendelkezései alapján, a létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére pénzbeli
és természetbeli rendkívüli települési támogatást nyújthat.

17. §(1)

Pénzbeli rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni kérelemre
azt a személyt, aki nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyonnal és:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,
b) aki egyedül élő és a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
c) akinek a mozgás, látás, hallás károsodása miatt az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által nem támogatott gyógyászati
segédeszköz, vagy gyógyszer szükséglete meghaladja az 50.000,forintot, feltéve, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát
nem haladja meg.

21(2)

A pénzbeli rendkívüli települési támogatást – rászorultsághoz igazodva –
legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegénél nem lehet magasabb.
Rendkívüli települési támogatás vis maior helyzet esetére22

18. §(1)

Hivatalból vagy kérelemre rendkívüli települési támogatásban részesíthető
– jövedelemre való tekintet nélkül – a rendkívüli, vis maior élethelyzetbe
került (pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes
állomány, betegség, baleset, önhibáján kívül bekövetkezett tűzeset stb.)
személy. Elemi csapás: az időjárással összefüggésbe hozható esemény
hatására bekövetkező kár, így különösen árvíz, belvíz, tűzvész, szélvihar,
felhőszakadás, jégeső, villámcsapás stb. Hivatalból indult eljárás esetén
kérelmet nem kell benyújtani.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzet, vis maior esetén
a polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg –
rászorultsághoz igazodva –, melynek legmagasabb összege 100.000,- Ft
összegnél nem lehet magasabb.

(3)

A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli, vis
maior élethelyzetbe került személy részére, a polgármester által a (2)
bekezdésben adott támogatást követően, rendkívüli települési támogatást
állapíthat meg – rászorultsághoz igazodva –, melynek legmagasabb
összege az 1 millió Ft összegénél nem lehet magasabb.

23(4)

A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli, vis
maior élethelyzetbe került személy(ek) részére, a (2)-(3) bekezdésekben
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adható támogatásokon felül – amennyiben van üres – önkormányzati
bérlakás, annak bérbeadásáról is dönthet. A Képviselő-testület az
önkormányzati bérlakás bérleti díját – a rászorultsághoz igazodva –
mérsékelheti, vagy elengedheti.
Családok otthonteremtési települési támogatása
19. §(1)

(2)

A Képviselő-testület e rendeletben fennálló feltételek fennállása esetén
kérelemre családok otthonteremtési települési támogatását (a
továbbiakban: otthonteremtési támogatás) nyújthat a településen állandó
lakóhely létesítésével letelepedni szándékozók részére Zsombó
nagyközség közigazgatási területén belül elhelyezkedő lakás építésére.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás és mértéke:
200.000 Ft - 1.000.000 Ft

(3)

Támogatásban részesülhetnek azok az igénylők:
24a)

b) az együtt költözők tekintetében rendelkeznek a szociális ellátásokról
szóló törvényben foglalt meghatározás szerinti rendszeres havi
jövedelemmel, és annak egy főre eső mértéke nem haladja meg a havi
400.000,- Ft-ot. Együttköltözőnek tekintendő a kérelmező és a vele egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező hozzátartozó, élettárs.
(4)

A kérelem benyújtható az építkezés megkezdése után, a használatbavételi
engedély jogerőre emelkedéséig. Az építkezést a támogatástól számított 5
éven belül meg kell valósítani.

25,26(5)

A kérelmet november 30-ig kell benyújtani, és a Képviselő-testület
december 20-ig dönt a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével.
Visszatérítendő települési támogatás

20. §(1)

A Polgármester kamatmentes kölcsönként nyújtott visszatérítendő
települési támogatást állapíthat meg a rendkívüli élethelyzetbe (tartós
betegség, közüzemi számla hátralék, elemi kár, lakhatást biztosító
ingatlanon szükséges halaszthatatlan karbantartás, javítás stb.) kerülő
személynek, vagy családnak, ha az egy főre jutó havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át.

(2)

A Polgármester kamatmentes kölcsönként nyújtott visszatérítendő
települési támogatásban részesítheti – jövedelemre való tekintet nélkül,

24

Módosította a 15/2015. (XII.15.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2015. december 15-től
Módosította a 15/2015. (XII.15.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2015. december 15-től
26
Módosította a 24/2016. (XII.20.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2016. december 20-tól
25

13

különös méltánylást érdemlő esetben – a rendkívüli élethelyzetbe került
kérelmezőt.
27(3)

A visszatérítendő települési támogatás összege legfeljebb 100.000 Ft.
Életvitelszerűen egy háztartásban élők részére egy naptári évben
összesen legfeljebb 100.000 Ft visszatérítendő támogatás állapítható meg.
A polgármester a támogatás visszafizetésére legfeljebb 12 havi
részletfizetést engedélyezhet azzal, hogy az ötvenezer forintot el nem érő
támogatást legfeljebb 6 hónap alatt vissza kell fizetni.

(4)

A visszatérítendő települési támogatás folyósításakor a kérelmezővel az
Önkormányzat hatósági szerződést köt, amelyben rögzíteni kell a
visszafizetés
feltételeit,
valamint
a
törlesztés
elmaradásának
jogkövetkezményeit.

(5)

Nem részesíthető visszatérítendő települési támogatásban az, aki az (1)
bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelel, de:
a) korábban igénybe vett visszatérítendő települési támogatását
(kamatmentes kölcsönét) nem, vagy késedelmesen fizette vissza,
b) nem rendelkezik az (5) bekezdésben meghatározott olyan
jövedelemforrással, amely garanciát jelent a visszafizetésre.

(6)

A visszafizetést garantáló jövedelemforrásnak kell tekinteni a munkabért,
rendszeres családi támogatást, GYED-et, GYES-t, tartásdíjat, nyugellátást,
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátást, az árvaellátást, feltéve, hogy a
családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-át eléri.

(7)

Visszatérítendő települési támogatás az együttlakó családtagok esetén
csak egy fő részére állapítható meg évente.

(8)

Visszatérítendő települési támogatás teljes visszafizetéséig újabb
támogatást megállapítani csak a létfenntartás veszélye esetén lehet.

(9)

A visszatérítendő települési támogatásban részesülők életvezetési
képességük megőrzése céljából, kötelesek együttműködési megállapodást
kötni a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézmény Zsombói Szolgáltatási Helyével.

Szennyvízhálózatra történő rákötéshez nyújtott visszatérítendő települési
támogatás
21. §(1)

27

A Polgármester kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatást
állapíthat meg a szennyvízhálózatra történő rákötéshez. A visszatérítendő
települési támogatás összege a szennyvízcsatorna hálózatra rákötendő
ingatlanonként legfeljebb 80.000,- Ft lehet. A törlesztő részletek
visszafizetésének időtartama 12 hónapon túl nem terjedhet.

Módosította a 7/2020. (XI.18.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2020. november 19-től
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(2)

A támogatás folyósításakor a kérelmezővel az Önkormányzat hatósági
szerződést köt, amelyben rögzíteni kell a visszafizetés feltételeit, valamint
a törlesztés elmaradásának jogkövetkezményeit.

(3)

Nem részesíthető támogatásban az, aki az (1) bekezdésben foglaltaknak
egyébként megfelel, de:
a) az ingatlanát a szennyvízhálózatra már bekötötték,
b) nem rendelkezik az (4) bekezdésben meghatározott
jövedelemforrással, amely garanciát jelent a visszafizetésre.

olyan

(4)

A visszafizetést garantáló jövedelemforrásnak kell tekinteni a munkabért,
rendszeres családi támogatást, GYED-et, GYES-t, tartásdíjat, nyugellátást,
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátást, az árvaellátást, feltéve, hogy a
családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-át eléri.

28(5)

A 2015. december 15-ig benyújtott kérelmek esetén a támogatás felét a
polgármester elengedi, amennyiben a hatósági szerződésben
meghatározott törlesztések első felét a kérelmező határidőben befizeti.
Gyermekvédelmi települési támogatás

22. §(1)

A Polgármester gyermekvédelmi települési támogatást állapít meg
hivatalból annak az állandó zsombói lakóhellyel rendelkező családnak, a
gyermek családban történő nevelkedésének támogatására gyermek
születése esetén, a gyermek családba történő fogadása elősegítése
érdekében.

29(2)

A támogatás mértéke pénzbeli támogatás esetében alkalmanként és
gyermekenként legfeljebb 20.000,- Ft lehet.

30(3)

A gyermek születésének várható időpontja előtt 2 hónappal és a
születésről való hivatalos tudomásszerzést követő 2 munkanapon belül a
területi védőnő adatot szolgáltat a Polgármesteri Hivatal részére. Az
adatszolgáltatás a gyermek és a szülők természetes azonosító adatait,
nevét, lakcímét tartalmazza.

31(4)

Gyermekvédelmi települési támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkor
legkisebb bruttó munkabér összegének 200 %-át.
Temetési települési támogatás

28

Megalkotta a 15/2015. (XII.15.) rendelet 3. §-a – Hatályos 2015. december 15-től
Módosította a 2/2021.(II.25.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2021. március 1-től
30 Módosította az 5/2015. (IV.29.) rendelet 3. §-a – Hatályos 2015. május 1-től
31 Megalkotta a 9/2015. (VIII.14.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2015. augusztus 15-től
29
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23. §32(1) A polgármester pénzbeli temetési települési támogatásban részesítheti azt
a kérelmezőt, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a
számlával igazolt temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy az egy főre számított havi
családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át.
(2)

Nem állapítható meg temetési települési támogatás, ha az elhalt és a
kérelmező között tartási, vagy öröklési szerződés volt, illetve az elhalt
temetéséről köztemetés, vagy szociális temetés keretében gondoskodtak.

(3)

A temetési települési támogatás mértéke 25.000,- Ft-ig terjedhet.

(4)

A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított temetési
települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított
60 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjénél.

(5)

A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a rendelet
4. §-ában meghatározottakon kívül:
a) halotti anyakönyvi kivonatot,
b) a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő
családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.
III. FEJEZET
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés

24. §(1)

A polgármester önkormányzati hatáskörben köztemetést rendel el, ha
nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2)

Az Önkormányzat a vagyonnal rendelkező elhunyt esetében a
közköltségen történő temetés költségét hagyatéki teherként az illetékes
közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a temetési
költség megtérítésére kötelezi.

(3)

A közköltségen történő temetés költségének megtérítésére akkor
kötelezhető az eltemettetésre köteles személy, ha családjában az egy főre
jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedülálló esetében a 250 %-át.

(4)

Amennyiben a megtérítésre kötelezett egyösszegű megfizetésre nem
képes, az önkormányzat és a megtérítésre köteles személy a részletekben
történő teljesítésről megállapodást köthet.

32

Módosította a 4/2018. (II.14.) rendelet 4. §-a – Hatályos 2018. február 14-től
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IV. FEJEZET
Szociális szolgáltatások –
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
25. §(1)

Az alapszolgáltatások megszervezésével az Önkormányzat az Szt. 59. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(2)

A Képviselő-testület személyes gondoskodás keretében a következő
szociális alapellátási formákról gondoskodik, a következő intézmények
útján:
a) tanyagondnoki szolgáltatás (Szt. 60. §), - a tanyagondnokok körzeteit
és az ellátandó feladatok körét e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza;
b) szociális étkeztetés (Szt. 62. §);
c) házi segítségnyújtás (Szt. 63. §);
d) családsegítés (Szt. 64. §);
e) támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. §);
f) nappali ellátás (Szt. 65/F. §).

(3)

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátás területén a következő
ellátásokat nyújtja:
a) gyermekek napközbeni ellátása:
aa) bölcsőde,
ab) bölcsődei gyermekétkeztetés.
b) gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39 - 40 §);
c) gyermekek átmeneti gondozása (családok átmeneti
gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás).

otthona,

26. §(1)

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti alapellátásokat – a Bölcsődei ellátás és a Támogató
Szolgáltatás kivételével – a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: Egyesített Szociális
Intézmény) keretében biztosítja.

(2)

Az Önkormányzat e Rendelet 25. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti
szociális alapellátását társulás keretében a Bordányi Székhelyű Támogató
Szolgálat keretében biztosítja.

(3)

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását, az Önkormányzat
fenntartásában működő Zsombói Bóbita Bölcsőde keretében biztosítja.
Tanyagondnoki Szolgáltatás

27. §(1)

A tanyagondnoki szolgáltatás keretében kell gondoskodni Zsombó
nagyközség külterületén élő olyan személyek segítéséről, akik életkoruk,
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vagy egészségi állapotuk miatt, önmaguk ellátására csak segítséggel
képesek.
(2)

A tanyagondnoki szolgáltatást az I. és II. ellátási körzet tekintetében az
Egyesített Szociális Intézmény Zsombói Szolgáltatási Helye működteti, a
III. ellátási körzet tekintetében az ellátást Zsombó Nagyközség
Önkormányzata biztosítja.

(3)

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatait a tanyagondnokok e Rendelet 1.
sz. mellékletében megállapított körzethatárok és a felsorolt szolgáltatások
alapján látják el.

(4)

A tanyagondnoki szolgáltatást igénylőknek az ellátás igénybevételéhez a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 8. sz.
mellékletében található nyomtatványt kell kitölteni.
Étkeztetés

28. §(1)
(2)

Az étkeztetés szabályait az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak
határozzák meg.
Szociálisan rászorultnak minősül az, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
d) hajléktalan, vagy
e) egészségi állapota miatt átmenetileg önmagát nem képes ellátni.

(3)

Az étkezés feladata a Egyesített Szociális
Szolgáltatási Helyén keresztül kerül ellátásra.

Intézmény

Zsombói

(4)

Az étkezés a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM.
rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítható.
Házi segítségnyújtás

29. §(1)

Házi segítségnyújtás az Szt. 63. § (1)-(2) bekezdésében biztosított ellátást.

(2)

A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat az Egyesített Szociális
Intézmény működteti.
Családsegítés

18

30. §(1)
(2)

A családsegítés az Szt. 64. §-ában szabályozott életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A Családsegítő Szolgálat a családsegítés tevékenysége körében:
a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, életvitelét
hátrányosan befolyásoló okok feltárásában és megszüntetésében,
mentális problémáinak megoldásában,
b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési
és egyéb tanácsokat ad,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság
szociális helyzetét,

(3)

d) közreműködik a közérdekű önkéntes munka megszervezésében, a
közérdekű önkéntes munkára jelentkezők nyilvántartásában, a
közérdekű önkéntes tevékenységek megkötésében.
A családsegítés feladatait az Önkormányzat a Családsegítő Szolgálaton
keresztül látja el.
Támogató Szolgáltatás

31. §(1)

A támogató szolgáltatás az Szt. 65/C. § alapján ellátott szolgáltatás.

(2)

A támogató szolgáltatás feladatait az Szt. 65/C. § (3) bekezdése határozza
meg.

(3)

A Képviselő-testület a támogató szolgáltatás feladatait Bordány
Nagyközség Önkormányzata, Üllés Nagyközség Önkormányzata,
Forráskút
Község
Önkormányzata
és
Pusztamérges
Község
Önkormányzata Képviselő-testületeivel közösen, társulás keretében látja
el. A gesztor Bordány Nagyközség Önkormányzata. A támogató
szolgáltatást a Bordányi Integrált Nappali Szociális Központ működteti.
Nappali ellátás

32. §(1)

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban
élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.

(2)

Az idősek nappali ellátásával kapcsolatos feladatokat az Egyesített
Szociális Intézmény látja el.
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Az ellátás igénybevétele
33. §(1)

Az e Rendelet 25. §-ban felsorolt ellátások biztosítására történő felvétel,
valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a 25. § (2) bekezdés a)
pontjában foglalt ellátás kivételével – az intézmény zsombói telephelyén
kell benyújtani, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon.

(2)

A felvételt és az ellátások igénybevételét az intézményvezető intézkedése
alapozza meg.

(3)

Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő
azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az
esetben is mellékelni kell.

(4)

Az intézményvezető az igénybevételi eljárását és az igénylő intézményi
elhelyezését a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendelet előírásai szerint végzi.

(5)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének feltétele,
hogy az intézményvezető megállapodást kössön az ellátást igénylővel,
illetve annak törvényes képviselőjével kivéve, ha az ellátás biztosítása a
bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul. A
megállapodást, annak megkötésétől számított 15 napon belül kell
megküldeni a Polgármesternek.

V. FEJEZET
A gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást
nyújtó ellátások és térítési díjaik
34. §

A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások keretében biztosítja:
a) gyermekek napközbeni ellátása:
aa) bölcsőde,
ab) bölcsődei gyermekétkeztetés.
b) gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39. § - 40. §);
c) gyermekek átmeneti gondozása (családok átmeneti
gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás).

otthona,

35. §(1)

A bölcsőde igénybevételéért a szülő(k) térítési díjat köteles(ek) fizetni az
Zsombói Bóbita Bölcsőde részére.

(2)

Az intézményi és személyi térítési díjak megállapítására a Gyvt. 147-151.
§-ai irányadóak.

(3)

A térítési díjat
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a) bölcsőde és gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre, a
tárgyhónap 10. napjáig,
b) az időszakos gyermekfelügyelet esetében az igénybevétel napján, a
felügyelet végeztével, illetve a következő hivatali pénztári napon
kell megfizetni.
33(4)

A bölcsőde, a gyermekétkeztetés és az időszakos gyermekfelügyelet
térítési díjait e Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

34(5)

A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a „Felvételi kérelem
a bölcsődébe történő felvételhez” formanyomtatványnak a kitöltésével a
Zsombói Bóbita Bölcsőde bölcsődevezetőjéhez (a továbbiakban:
bölcsődevezető), vagy megbízottjához kell benyújtani.

35(6)

A bölcsődei felvételről a bölcsődevezető dönt. A bölcsődevezető a felvételi
kérelem elbírálása során, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a
Bölcsőde Házirendjének, valamit a Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának rendelkezései alapján dönt.

36(7)

A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt.-ben, a Házirendben, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott eseteken túl:
a)
b)
c)
d)

a szülő (törvényes képviselő) bejelentése alapján,
határozott idejű elhelyezés esetén a meghatározott időtartam elteltével,
a jogosultsági feltételek megszűnésével,
a Bölcsőde Házirendjének súlyos és ismételt megszegése estén.
VI. FEJEZET
Az intézményi jogviszony megszűnése

36. §(1)

(2)

Az intézményi jogviszony – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
megszűnik az Szt. 100. §-a, a 101. § (1) és (2) bekezdésében, valamint e §
(2) bekezdésében foglalt esetekben.
Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti, ha az igénylő:
a) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki,
b) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c) kéri az ellátás megszüntetését.

(3)

A térítési díj nélkül igénybe vehető szolgáltatás a (2) bekezdés a) pont, a
nem folyamatos jellegű szolgáltatás a (2) bekezdés b) pontban

Módosította a 2/2016. (III.11.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2016. március 15-től
Megalkotta a 2/2016. (III.11.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2016. március 15-től
35 Megalkotta a 2/2016. (III.11.) rendelet 3. §-a – Hatályos 2016. március 15-től
36
Megalkotta a 2/2016. (III.11.) rendelet 4. §-a – Hatályos 2016. március 15-től
33
34
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szabályozott esetben nem szűnik meg. Ezekben az esetekben az
intézményvezető külön intézkedéssel szüntetheti meg.
Térítési díjak
37. §(1)

Az intézményekben nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A
Rendelet 2. számú melléklet I-II. pontjában foglalt térítési díjakat a
Polgármesteri Hivatalban kell befizetni.

(2)

Az intézményi térítési díjakat e Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
VII. FEJEZET
Helyi szociálpolitikai kerekasztal

38. §(1)

Az Önkormányzat a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók,
döntések, helyi szociális tárgyú rendeletek véleményezésére, valamint a
szolgáltatásfejlesztési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának a figyelemmel kísérésére, helyi szociálpolitikai
kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre.

(2)

A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést, a benne
résztvevők kezdeményezése alapján a Polgármester által meghatározott
időpontban. A Kerekasztal üléseit az észlelő- és jelzőrendszeres fórum
üléseivel lehetőleg egyidőben kell megtartani.

(3)

A Kerekasztal tagjai:
-

(4)

polgármester,
a szociális szolgáltató intézmény vezetője, az intézmény fenntartójának
képviselője, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
ügyintézői, a tanyagondnokok,
jegyző, és a Polgármesteri Hivatal szociális- és gyermekvédelemmel
foglalkozó ügyintézői,
általános iskola igazgatója, óvoda vezetője, bölcsőde vezetője,
házi orvosok, védőnők,
közterület-felügyelő,
a rendőrség körzeti megbízottja.

A Kerekasztalt a polgármester, akadályoztatása esetén a jegyző vezeti. A
Kerekasztal határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van,
határozatait egyszerű többséggel hozza. A működés feltételeiről a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
Záró rendelkezések

39. §(1)

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt
követően induló ügyekben kell alkalmazni.
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(2)

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 20/2013.
(XII.21.) rendelete, valamint az ezt módosító 4/2014. (IV.25.) rendelete.

(3)

E Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.

Gyuris Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Csúcs Áron s.k.
jegyző

Kihirdetve: 2014. február 27. napján 17 óra 10 perckor.

Dr. Csúcs Áron s.k.
jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva 2020. november 30. napján.

dr. Sziromi Márta
jegyző
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1. számú melléklet a 4/2015. (II.27.) rendelethez
A tanyagondnokok által ellátandó körzetek határai és az általuk ellátott
szolgáltatások köre
I. Tanyagondnoki körzetek
1. számú tanyagondnoki körzet: Ménesjárás dűlő, Lápastó dűlő (5405-ös számú
út, Forráskúti-, Szatymazi-, közigazgatási határ, 070 hrsz-ú Lápastói út, a
Lápastói dűlőút, 4525-ös számú út által határolt terület, a belterület
kivételével)
Lakosság száma: 398 fő,
2. számú tanyagondnoki körzet: Márták dűlő, Bába dűlő (5405-ös számú út, 070
hrsz-ú Lápastói út, a Lápastói dűlőút, 4525-ös számú út Szatymazi-,
Dorozsmai közigazgatási határ által határolt terület, a belterület kivételével)
Lakosság száma: 387 fő,
3. számú tanyagondnoki körzet: Dózsa dűlő (Forráskúti-, Bordányi-, Dorozsmai
közigazgatási határ 5405-ös számú út által határolt terület, a belterület
kivételével)
Lakosság száma: 393 fő.
II. Szolgáltatások
II.1. Közvetlen, személyes szolgáltatások:
a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása;
c) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése,
d) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények
továbbítása, mely magában foglalja különösen ellátottak szociális igényének
továbbítását, pénzbeli ellátás, személyes gondoskodás kezdeményezését,
e) a II.2. pontban foglalt egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való
közreműködés.
f) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
g) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
h) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
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II.2. Az egyéb lakossági szolgáltatások körébe tartozó feladatok:
-

-

művelődési, sport, szabadidős tevékenységben való közreműködés
(színházlátogatás
elősegítése,
kiránduláson
részvétel
segítése,
könyvkölcsönzés, helyi rendezvények látogatásának elősegítése, tájékoztatja
a külterületi lakosságot a kulturális programokról és elősegíti azokon való
részvételüket, segítséget nyújt a helyi kulturális programok lebonyolításához,
családlátogatás, kapcsolattartásban való segítségnyújtás),
lakossági szolgáltatás: bevásárlás, háztartási gép javítás intézése, tüzelő
szállítása, gázpalack cseréje, különféle ügyintézésben közreműködés, levelek,
csomagok feladása,
munkáltató által kijelölt eseti feladat ellátása.
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2. számú melléklet a 4/2015. (II.27.) rendelethez
37,38,39
404142

I

(Ft/fő/nap)

Gyermekétkeztetés:

.
1. Zsombói Bóbita Bölcsőde
a. Egész nap (ebből):
635,- Ft
b. - étkezés
435,- Ft
c. - gondozási díj
200,- Ft
2. Nefelejcs Katolikus Óvoda
a. tízórai
105,- Ft
b. ebéd
326,- Ft
c. uzsonna
87,- Ft
3. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
a. tízórai
129,- Ft
b. ebéd
451,- Ft
c. uzsonna
112,- Ft
A gondozási díj minden gondozási napra esedékes. A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák és a
jogszabályokban foglalt kedvezmények nélkül értendőek.
43,44
II. Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 220,- Ft/óra.
4546

III.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 6.8
pontja és Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2019.
(XII.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján:
1.) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja 514,-Ft/fő/ellátási nap
-akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el:
210,-Ft/fő/ellátási nap
-akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti
420,-Ft/fő/ellátási nap
2.) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el:
0,-Ft/fő/óra
-akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a feletti:
0,-Ft/fő/óra
3.) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
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Módosította a 14/2015. (XI.25.) rendelet 4. §-a – Hatályos 2016. január 1-től
Módosította a 2/2016. (III.11.) rendelet 5. §-a – Hatályos 2016. március 15-től
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Módosította a 20/2016. (XI.23.) rendelet 4. §-a – Hatályos 2017. január 1-től
40
Módosította a 13/2018. (XI.28) rendelet 4. §-a – Hatályos 2019. január 1-től
41Módosította az 1/2020. (II.14.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2020. április 1-től
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Módosította a 8/2020. (XI.27.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2021. január 1-től
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Módosította a 14/2015. (XI.25.) rendelet 4. §-a – Hatályos 2016. január 1-től
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Módosította a 20/2017. (XI.30.) rendelet 4. §-a – Hatályos 2018. január 1-től
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Módosította a 13/2018. (XI.28) rendelet 4. §-a – Hatályos 2019. január 1-től
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Módosította a 8/2020. (XI.27.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2021. január 1-től
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