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Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének
../2009. (VII. 16.) számú rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú rendelet módosításáról

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990.
évi LXV. törvény 16 §. (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú önkormányzati rendelet 33-37. §-aira,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /a továbbiakban:
Szt./ 1. § (2) bekezdés, 2. §-a, 32. § (3) bekezdése, valamint 37/D §. (3) bekezdése alapján az egyes
szociális ellátásokról szóló 5/2008. (VI.13.) számú önkormányzati rendeletet /a továbbiakban: Rendelet/
az alábbiak szerint módosítja.

1. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § (1)

Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b./ és c./ pontjaiban meghatározott személy a rendszeres
szociális segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a Kıszegi
Szociális Gondozási Központtal /a továbbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv/,
melynek keretében
a)
a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl
számított 15 napon belül köteles megjelenni az együttmőködésre kijelölt
szervnél nyilvántartásba vétel céljából;
b)
a szociális helyzetében és mentális állapotához igazodó beilleszkedési
programról 15 napon belül írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt
szervvel,
c)
teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat,
d)
az esetleges akadályoztatásáról a kijelölt szervet köteles elızetesen értesíteni,
illetve az akadályoztatás okát 3 napon belül igazolni.

2. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1)

„9. § (1)

Az együttmőködési kötelezettségét megszegi, aki
a)
b)
c)
d)

az együttmőködésre kijelölt szervnél a megadott határidın belül nem jelenik
meg nyilvántartásba vétele érdekében;
a beilleszkedést segítı programban elıírt jelentkezési kötelezettségének a
megadott határidın belül nem tesz eleget;
a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson, oktatáson, képzésen nem vesz
részt;
a beilleszkedést segítı programban foglalt egyéb elıírásokat nem teljesíti.”
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(2)

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (2)

(3)

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a
rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális
segély folyósításának idıtartama alatt az együttmőködésre kijelölt szervvel
fennálló együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül
ismételten megszegi.”

A Rendelet 9. § (3) és (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

3. §
(1)

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„14. § (1)

(2)

A Képviselı-testület kérelemre évente egy alkalommal kamatmentes kölcsönben
részesítheti azt a rászoruló személyt, akinek családjában az egy fıre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy rendelkezik olyan jövedelemforrással, mely
biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére.”
A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (3)

A kamatmentes kölcsön felsı határa 150 eFt, kivételes méltánylást érdemlı
körülmények fennállása és megfelelı biztosíték esetén a felsı határ további 50
eFt-al növelhetı.”

4. §
A Rendelet 18. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„18. § (3)

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások igénybevételérıl a Kıszegi
Szociális Gondozási Központ vezetıje dönt, a Képviselı-testület elızetes
állásfoglalása alapján.

5. §
A Rendelet 20. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„20. § (3)

Méltányosságból a helyi önkormányzat átvállalja a térítési díj megtérítését, attól a
szociális étkezıtıl, aki egyedül élı, és havi jövedelme nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíjminimumot.”

6. §
A Rendelet 21. §-a az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„21. § (4)

Velem községi Önkormányzat az Szt. 63. §-ában meghatározott házi
segítségnyújtást a Társulási Tanács által kötött ellátási szerzıdés alapján
biztosítja.
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(5)

Méltányosságból a helyi önkormányzat átvállalhatja a térítési díj megtérítését,
attól az ellátottól, aki egyedül élı, és havi jövedelme nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíjminimumot.”

7. §
A Rendelet 3 számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. számú melléklet

2008. évi TÉRÍTÉSI DÍJAK
A./ Étkeztetés
A szociális étkezés önköltsége: 460.-FT

Térítési díj:
o
o
o

142 Ft/adag azok számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150 %-át, azaz a 42 750.-Ft-ot
183 Ft/adag azok számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150
%-a és 300 %-a, azaz 42.751.-Ft és 85.500.-Ft között van
250 Ft/adag azok számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 300 %-át, azaz a 85.501.-Ft-ot

B./ Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:

I. kategória : 620.-Ft/óra
II. kategória : 806.-Ft/óra

Személyi térítési díj :
A jogszabály szerint figyelembe veendı jövedelem legfeljebb 20 %-a, de maximum az intézményi
térítési díj összege.
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Öregségi nyugdíj
mindenkori
legkisebb összege
%-ban

Öregségi
nyugdíjminimum

Személyi térítési díj

Személyi térítési díj

Ft-ban

Ft-ban

I.kategória

III.kategória

0 - 150

0-42.750

Elengedés

0

150,1 – 180

42.751 - 51.300

277

180,1 - 200

51.301 - 57.000

311

200,1 - 230

57.001 - 65.550

346

230,1- 250

65.551 - 71.250

381

250,1 – 280

71.251- 79.800

415

280,1 – 300

79.801- 85.500

450

300,1 – 330

85.501- 94.050

484

330,1 – 360

94.051- 102.600

519

360,1 –380

102.601- 108.300

554

380,1 – 400

108.301 -114.000

588

400,1 – 450

114.001- 128.250

623

450,1 –

128.251 ----

646

Ft-ban

A kategóriák értelmezése a Költségvetési törvény alapján:
I. kategória : családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van
/42.750.-Ft/
II. kategória: családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja
/42.751.-Ft felett/

C./ Idısek Klubja
Intézményi térítési díj: 20,- Ft/nap/ellátott
Személyi térítési díj: 20,- Ft/nap/ellátott

D./ Idısek Otthona
I. kategória: 689.000,- Ft, azon ellátottak után akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december
hónapban normatív hozzájárulásban részsült és a jegyzıi jövedelemvizsgálatot nem folytatták le. Ez a
kategória nem releváns.
II. kategória: 772.700,- Ft, azon ellátottak után, akiknek jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem
haladja meg.
Intézményi térítési díj: 68.581,- Ft.
III. kategória: 689.000,- Ft, azon ellátottak után, akinek jövedelme a nyugdíjminimum 150 %á-t
meghaladja.
Intézményi térítési díj: 75.556,- Ft
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A térítési díjat havonta utólag a tárgyhót követı hónap 10-ig kell megfizetni az intézmény részére.
Személyi térítési díj: Nem haladhatja meg az ellátott jövedelme 80 %-át.

E./ Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Intézményi térítési díj: NOVEMBER 1.- ÁPRILIS 30. KÖZÖTT : 120.-FT/Fİ/NAP
MÁJUS 1. – OKTÓBER 31. KÖZÖTT : 100.-FT/Fİ/NAP
A szolgáltatás elsı 30 napja térítésmentesen vehetı igénybe. Ezt követıen havonta elıre 30 napnyi
gondozást kell befizetni az intézménynek.
Személyi térítési díj : Nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60 %-át. Amennyiben a
befizetett személyi térítési összeg magasabb, mint az igénybe vett gondozási napok száma, úgy a felek
elszámolnak egymással és a térítési díj visszajár a jogosultnak.”

7. §
(1)
(2)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Ez a rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

Velem, 2009. április 29.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2009. április 29-én kihirdetésre került.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı
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