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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 17/2005. (11.30.) sz. RENDELETE
a 9/2006. (VII. 26.), a 6/2007. (V. 01) és a 17/2009. (IX. 16.). 27/2009. (12.15.),
8/2011.(V.24.), 11/2011.(VIII.31.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy Bükkszék községben a szociális biztonság érdekében a szociális
törvény végrehajtását biztosítva az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében
meghatározza a szociális ellátási formákat, az ellátások jogosultsági feltételeit.
Általános rendelkezések
2.§
A rendelet területi hatálya Bükkszék község közigazgatási területére terjed ki.
3.§
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed:
- az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra,
- az önkormányzat illetékességi területén élő állandó tartózkodásra jogosító
személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,
- az önkormányzat illetékességi területén élő letelepedési engedéllyel rendelkező
személyekre,
- az önkormányzat illetékességi területén élő a magyar hatóság által
menekültként elismert személyekre,
- hajléktalan magyar állampolgárokra.
- A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott, valamint az időskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
személyekre, amennyiben érvényes tartózkodási engedéllyel, és a településen
lakóhellyel rendelkeznek.
(2) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörre és illetékességre, az arra rászorulónak
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosít, ha annak hiánya a rászorulónak az
életét, testi épségét veszélyezteti.
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(3) E rendelkezést alkalmazni kell az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvény
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
4.§
Hatásköri rendelkezések
„(1) A szociális ellátások tekintetében az Sztv-ben az önkormányzatok hatáskörébe utalt
hatásköröket Bükkszék Község Önkormányzata hatáskörei átruházásáról szóló rendelete
értelmében az alábbi szerv, személy gyakorolja:
1. A képviselőtestület dönt a következő ellátásokról:
a. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési
díja megállapításáról,
b. a lakásfenntartási támogatásról,
c. az átmeneti segélyről.
2. A polgármester dönt a következő ellátásokról:
a.
a temetési segély megállapításáról,
b.
a hajléktalanok átmeneti ellátásáról
c.
a köztemetésről,
d.
a szociális étkezésre való jogosultságról.
5. §.
Eljárási rendelkezések
(1) Az ellátás iránti kérelmeket a Sirok-Bükkszék Körjegyzőség Bükkszéki Kirendeltségén
lehet benyújtani, a támogatás fajtájának megfelelő formanyomtatványon.
(2) A Körjegyzőség szociális igazgatással foglalkozó előadója, a körjegyző kötelesek a
kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, felhívni figyelmüket jogaikra és
kötelezettségeikre.
(3) A kérelmet előterjesztheti a kérelmező, vagy bárki, aki a rászoruló helyzetéről tudomást
szerez.
(4) A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

6. §.
(1) Az igénylő köteles szociális és anyagi helyzetének feltárásában közreműködni, így
különösen a jövedelemigazolásokon túl az alábbi okmányokat csatolni:
- lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a lakás fenntartási kiadásai indokolt
költségeiről igazolást,
- gyógyszertámogatásra vonatkozó átmeneti segély iránti kérelemhez a háziorvos
igazolását a gyógyszerek havi költségeiről,
- ápolási díj iránti kérelemhez a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt önmaga
ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul,
- közgyógyellátási igazolvány kiállításához a háziorvos igazolását a kérelmező havi
gyógyszerköltségeiről, a gyógyszerek indokoltságáról,
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-

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

temetési segély iránti kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot, temetési
költségekről szóló számlákat köteles bemutatni.
A körjegyzőség köztisztviselője a kérelmező lakásán szükség szerint környezettanulmányt
készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények az eljárók előtt
ismertek.
Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a
környezettanulmány felvételét nem teszi lehetővé, kérelmét el kell utasítani.
A jövedelem számításánál irányadó időszak:
- havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap
- egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év.
A támogatás időtartama alatt a kérelmező köteles 15 napon belül bejelenteni, ha szociális,
anyagi és lakáskörülményeiben változás történik.
A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles
nyilatkozni arról, hogy saját ellátására tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződést kötötte.
Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredően
jogosulatlanul felvett támogatást a tudomásra jutáskor azonnal meg kell szüntetni és a
támogatást jogosulatlanul igénybe vevőt kötelezni kell a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. 232 § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összeg
visszafizetésére.

7.§.
(1) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetéséről a Körjegyzőség gondoskodik a SirokBükkszék Körjegyzőség Bükkszéki Kirendeltsége köztisztviselői közreműködésével:
- a rendszeresen visszatérő folyósítás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig,
- esetenkénti megállapításnál a döntésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől
számított 5 napon belül,
- sürgős segítségnyújtás esetén – ha az igénylő életkörülményei azonnali
segítségnyújtást indokolják – készpénz kifizetéssel haladéktalanul.

8. §.
A szociális gondoskodás rendszere
(1)
♦
♦
♦

Az Önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését:
pénzbeli ellátások nyújtásával
természetbeli ellátások nyújtásával
személyes gondoskodást biztosító ellátások megszervezésével valósítja meg.

9. §.

Pénzbeli ellátások
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Bükkszék Község Önkormányzata az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátásokat állapíthatja meg:
a)
lakásfenntartási támogatás,
b)
átmeneti segély (kamatmentes szociális kölcsön is)
c)
temetési segély.
10. §.
(1) Az Sztv. 37/B § (1) bekezdés d/ pontja alapján a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít
meg egészségügyi körülményeire való tekintettel annak a személynek aki az alábbi feltételek
valamelyikének megfelel:
a. Várandós nő részére az egyéb ellátásra való jogosulttá válásáig terjedő időre,
b. az ORSZI vizsgálati eredménye alapján egészségkárosodás mértéke nem éri el az 50
%-ot, de meghaladja a 20 %-os mértéket,
c. az ORSZI által nem vizsgált pszichés beteg és betegsége akadályozza a
munkavégzésben,
d. szenvedélybeteg és ez akadályozza a munkavégzésben.
(2) A rendszeres szociális segély megállapítható kérelemre, javaslatra, vagy hivatalból indított
eljárás során.
(3) Az eljárást kezdeményezheti:
a. munkáltató,
b. munkaügyi központ,
c. családgondozó.
(4) Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok:
a. az (1) bekezdés a. pontja esetén a terhes gondozást végző szakorvos igazolása,
b. az (1) bekezdés b. pontja esetén az ORSZI vizsgálati eredménye
az (1) bekezdés c. és d. pontja esetén szakorvos javaslatát, mely tartalmazza a munkavégzés
alóli mentesítési indok pontos megnevezését és időtartamát
11. §.
( 1) A rendszeres szociális segély megállapításának további feltétele hogy a kérelmező
köteles az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ családsegítőjével
együttműködni
(2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban kell
rendelkezni. Ezen határozatban rendelkezni kell továbbá arról, hogy a beilleszkedést
segítő programok közül melyikben köteles a szociális segélyt kérelmező részt venni.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében
köteles:
- a számára határozatban előírt szervnél nyilvántartásba vetetni magát,
- a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni,
- a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat teljesíteni
(4) A beilleszkedést segítő program lehet:
- kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
- a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy
más életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre
történő felkészülési programban való részvétel,
(5) A rendszeres szociális segélyt megállapító jogerős határozatot meg kell küldeni az
Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központnak.
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(6) Az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a program részleteiről értesíti a
rendszeres szociális segélyben részesülő személyt és a segélyt megállapító körjegyzőt.
Ugyancsak értesíteni köteles a körjegyzőt arról, ha a kötelezett a programban nem vesz részt.
12. §.
(1) Bérpótló juttatásra való jogosultság további feltétele, hogy az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségét folyamatosan biztosítsa.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett ha:
- az általa lakott ingatlanon hulladékgyűjtő edény(kuka) elhelyezésre került,
annak rendszeres ürítése biztosított,
- az ingatlanhoz tartozó udvaron, kertben hulladék, szemét nincs,
- az ingatlanhoz tartozó kert művelése vagy rendszeres gyommentesítése,
kaszálása biztosított,
- az ingatlan előtti járda – annak hiányában egy méter széles területen – a járda
és az úttest közötti zöldsáv gondozása, tisztántartása biztosított,
- az ingatlan előtti járda – annak hiányában egy méter széles terület – hótól,
jégtől történő mentesítése biztosított,
- a lakás belső helyiségeinek tisztántartása biztosított,
- az ingatlan rágcsálómentessége biztosított.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek mindegyikének teljesülnie kell.
(4) A (2) bekezdésben meghatározottak teljesítését a képviselőtestület által megbízott
képviselő a körjegyzőség igazgatási ügyintézőjével alkalomszerűen, illetve
bejelentésre minden esetben ellenőrzi. Amennyiben ellenőrzés során hiányosságot
tapasztal, a képviselőtestület a feltételek teljesítésére 5 napos határidő kitűzésével
felszólítja a jogosultat.
(5) Aki felszólítás ellenére sem teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket, az
aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szűntetni
13. §.
(1) „Helyi lakásfenntartási támogatásként kiegészítő lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek:
a/ megfelel az Sztv. 38. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
b/ a lakás, vagy a lakáshoz tartozó egyéb helyiségek bérbeadásából származó
jövedelme nincs,
c/ a lakásfenntartás havi költségei meghaladják a háztartás havi jövedelmének 30 %-át,
(2) A helyi lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. § (6) és (7) bekezdése alapján kell
kiszámítani, ahol elismert lakásnagyság az Sztv. 38. § (4) bekezdésében meghatározott
lakásnagyság.
(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a település jellemzőinek
figyelembevételével 150 Ft/m2.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani és havi összege 500
Ft-nál alacsonyabb nem lehet.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is
megállapítható. Ebben az esetben a támogatást a határozatban megjelölt szerv számlájára
kell utalni.
14. §.
Ápolási díj
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(1) Az Sztv. 41. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakon túl ápolási díj állapítható meg a
Polgári Törvénykönyv 685 §. B pontjában meghatározott hozzátartozónak is, aki az
alábbi együttes feltételeknek megfelel:
1. 18. évet betöltött tartósan beteg személygondozását végzi,
2. akinek a családjában a havi egy főre eső jövedelem (beleértve az ápolt személyt is)
nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetében a
nyugdíjminimum másfélszeresét,
3. a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki rendszeres pénzellátásban
részesül, vagy kereső tevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát nem haladja
meg.
(2) Az ápolást végző személy a kötelességét nem teljesíti, ha az ápolt személy 1 hónapot
meghaladó időtartamra házi gondozást kér.
(3)A (2) bekezdésben meghatározottakat a házi gondozó köteles jelezni a képviselő-testület
felé.
15. §.
Átmeneti segély
(1) Átmeneti segélyben részesíthető az Sztv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő
azon személy, aki családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetén a 150 % -át.
(2) Átmeneti segély adható:
- természetben
- költségek átvállalásával
- pénzben.
(3) Természetbeni átmeneti segélynek minősül a vásárlási támogatás (élelmiszer, fűtőanyag
megvásárlása) és az intézményi térítési díj kifizetése.
(4) Költségek átvállalásának minősül a szolgáltatások díjainak átvállalás és a
gyógyszertámogatás.
(5) Gyógyszertámogatás különösen abban az esetben adható, ha:
1. egyedülálló személynek a folyamatosan szükséges gyógyszerei költsége meghaladja a
havi jövedelme 15%-át,
2. családban élő kérelmező folyamatosan szükséges gyógyszereinek költsége havonta
meghaladja a havi jövedelme 25%-át,
3. egyszeri nagy összegű, a havi jövedelme 40%-át elérő gyógyszerkiadás terheli.
16. §.
Temetési segély
(1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak a kérelmezőnek, aki az Sztv.-ben
megállapított feltételeknek megfelel, és a családjában az egy főre eső havi jövedelem a
nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg.
(2) A temetési segély összege 20. 000.- Ft.
(3) A temetési segélyre való jogosultságot az eredeti halotti anyakönyvi kivonattal és az
eltemettető részére szóló temetési számla benyújtásával igazolja a kérelmező.

17. §.
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Természetben nyújtott ellátások
Köztemetés
Az Sztv.-ben meghatározott esetekben az önkormányzatnak az elhunyt személy közköltségen
történő eltemettetéséről kell gondoskodnia.
18. §.
Közgyógyellátás
(1)

(2)

Az önkormányzat annak a személynek, aki megfelel az Sztv.-ben meghatározott
feltételeknek és szociálisan rászorult, közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat
meg.
Szociálisan rászorult az a kérelmező, aki
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át,
b) egyedül élő esetében a 200 %-át,
„c)valamint, akinek folyamatos szükséges havi gyógyszerköltsége legalább a
mindenkori, öregségi nyugdíjminimum 25 %-át meghaladja”
19. §.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(1) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként
szociális étkezetést, családsegítést és házi segítségnyújtást biztosít.
(2) A családsegítést és a házi segítségnyújtást a Pétervásárai Többcélú Kistérségi
Társulásban való részvétellel biztosítja
20. §.
Étkeztetés
(1) Az önkormányzat szociális étkezés keretében az Sztv.-ben meghatározott napi egyszeri
meleg étkezést (ebédet) biztosít, intézménye k a rászorulónak.
(2) Rászorulónak minősül az a személy, akinek:
 Az egy főre eső jövedelme a minimálnyugdíj 300%-át nem haladja meg.
(3) Az étkezés történhet helyben fogyasztással, valamint házi segítségnyújtás keretében
házhozszállítással. A házhozszállítás díj ellenében történik, melyet a kérelemben jelezni kell.
(1) A nyersanyagnorma és a szállítási díj összegét az önkormányzat külön rendeletében
határozza meg.”
(2) A szociális étkezés tekintetében a szociális étkezés térítési díjából további
kedvezményben részesül, akinek a jövedelme egyedülálló esetén a minimálnyugdíj 250%át, családos személy esetén a 200%-át nem haladja meg.
(3) ) A szociális étkezést igénybe venni a polgármester jogot biztosító döntése napjától lehet.
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(7) A szociális étkezést megszüntetni az igénylő írásbeli kérelmére lehet. A szociális étkező
amennyiben időszakosan nem tudja igénybe venni az étkezést, úgy azt köteles bejelenteni az
élelmezésvezető felé.

21. §.
Házi segítségnyújtás
(1) Az önkormányzat az Sztv.-ben meghatározott házi segítségnyújtás alapfeladat ellátását a
Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társulás Aranykapu Humán Szolgáltató Központján (3250
Pétervására, Kossuth L. u.1.) keresztül, társulási formában látja el. A gondozó alkalmazásáról,
valamint az ellátás feltételeinek megállapításáról a gesztor (Pétervásárai Többcélú Kistérségi
Társulás) dönt.
22. §.
(1) A személyes gondoskodást biztosító ellátás –étkeztetés - igénybe vétele az ellátást
igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
(2) A kérelmet a Képviselő-testülethez kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell a térítési díj
megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat.
(3) Az ellátások biztosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Polgármester köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani annak a személynek, akinek
létfenntartása rendkívüli esemény miatt veszélybe került. Rendkívüli esemény lehet
váratlan haláleset, elemi kár, vagy hirtelen egészségromlás folytán kialakult helyzet.
(5) Az ellátás megszüntetése az Sztv.-ben meghatározottak szerint történhet.
(6) Az ellátásért fizetendő térítési díjat Bükkszék Község Önkormányzata állapítja meg.
23. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetése napján, a rendelet 11.§ (9)-(10), 13.§ (3)-(4), a 18.§ (2) c), valamint
a 20.§ (1)-(4) bekezdései a 2006. évi 9.(07.26.) sz rendelet alapján 2006. július 26.-án, a
rendelet 20 §. (5)-a a 6/2007. (V.01.) sz. rendelet alapján 2007. május 1.-vel hatályba.
(2) E rendelet 20.§ (6)-(7) bekezdése valamint 21.§-a 2009. szeptember 16.-ától lép hatályba.
(3) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Község Önkormányzatának 2003. évi 8.
rendelete.
(4) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Bükkszék, 2011. szeptember 2.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
Körjegyző

