19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 1/2007. (I. 26.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
I. fejezet A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a szociális rászorultságtól
függı pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti
kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok igénybevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
2. § E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. § (1)
bekezdésében meghatározott, Hajdúnánás város közigazgatási területén élı személyekre.
II. fejezet Szociális ellátások
Idıskorúak járadéka
3. § Az idıskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével
kapcsolatos hatáskört a jegyzı gyakorolja, az Szt. 32/B-32/E §-ai alapján.
Aktív korúak ellátása
4. § Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult
személyek (a továbbiakban: jogosult) részére együttmőködésre kijelölt szerv: a Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítı) Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
Az együttmőködés eljárási szabályai
5. § (1) A jogosult köteles:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított
15 napon belül a Családsegítınél nyilvántartásba vetetni magát,

b) a beilleszkedést segítı programról 60 napon belül írásban megállapodást kötni,
c) teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat.
(2) A Családsegítı:
a.) Három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a programban foglaltak
betartását, errıl esetnaplót vezet,
b.) évente írásos értékelés készítésével tájékoztatja a jegyzıt,
c.) az együttmőködés megszegésérıl haladéktalanul tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal
Szociális Irodáját.
A beilleszkedést segítı programok típusai
6. § A Családsegítı a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához
igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítı programokat szervezi:
a) egyéni képességeket fejlesztı,
b) életmódot formáló,
c) egyéni életvezetési,
d) mentálhigiénés,
e) rehabilitációs,
f) reintegrációs,
g) álláskeresésre irányuló,
h) munkára és pályára állítási,
i) továbbtanulás,
j) pályakorrekciós tanácsadások szervezése
Az együttmőködési kötelezettség megszegésének formái és következményei
7. § (1) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az érintett az 5. § (1)
bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget.
(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres
szociális segélyre jogosult személynek, aki a segély folyósításának idıtartama alatt az
együttmőködési kötelezettségén neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
(3) Nem minısül felróhatónak az együttmőködési kötelezettség megszegése, ha azt a
jogosult hitelt érdemlıen igazolja.
8. § A rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatásban való
részvételérıl szóló megállapodás megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik.
9. § (1) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható, ha a családban a szülı helytelen életvezetésének, magatartásának
következményeként veszélyeztetett gyermek él, és a gyámhatóság a gyermekek védelmérıl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 68. §-a
szerinti határozattal errıl értesíti az irodát.
(2) A természetbeni juttatás formái: gyermekintézmények térítési díjának, tankönyv árának
kifizetése, a gyermek részére szükséges gyógyászati segédeszköz megvásárlása, a család
lakhatását biztosító közüzemi díjak kifizetése.
(3) Természetbeni ellátásként gyermekenként a megállapított segély összegének 20 %-a, de
összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható, illetve utalható át a gyermekintézménynek,
gyógyszertárnak vagy a közüzem számlájára, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának
javaslatát kérve és figyelembe véve.

Lakásfenntartási támogatás
10. § A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja,
figyelembe véve az Szt. 38-39. §-ait is.
11. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatásban, - önálló ellátásként - az a személy
részesíthetı, akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: öny.) 200 %-át, egyedül
élınél a 250 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 25 %-át, egyedül élınél a 20 %-át meghaladja.
(2) A helyi lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költségének
mértéke megegyezik az éves központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott
mértékkel.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehetı elismert
lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 52 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
minden további személy után 5-5 m2, de nem lehet több, mint a jogosult által ténylegesen
lakott lakás nagysága.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége a
(3) bekezdés szerint elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert
havi költség szorzata.
12. § (1) A lakás nagyságát a kérelmezınek hitelt érdemlı módon igazolnia kell. Abban az
esetben, ha azt hitelt érdemlı módon igazolni nem tudja, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 52. § (3) bekezdése szerint
nyilatkozatot tehet.
(2) A magánszemélyek tulajdonában álló lakás bérleti díját a szerzıdéssel, illetve a
bérbeadó és bérlı személyes nyilatkozatával kell igazolni.
(3) Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén a támogatást a lakás tulajdonosának,
bérlıjének, de a lakást ténylegesen használónak kell megállapítani.
13. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, melynek összege
havi 2.500 forint.
(2) Amennyiben a támogatás a lakbér, közmődíj, vagy a pénzintézeti kölcsön
megfizetésének terheit csökkenti, úgy az, a sorrendiség meghatározásánál a kérelmezı kérését
is figyelembe véve kerül közvetlenül a jogosult szervhez átutalásra.
(3) A támogatás kérelemre nyújtható egy összegben természetben is, - kérelmezı által
megjelölt helyrıl, fa és szén igény szerinti kiszállíttatásával.
(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, a
támogatást a benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani.

Ápolási díj
14. § (1) Az Szt. 41. § (1) bekezdése és a 43/A. §-a szerinti ápolási díjjal kapcsolatos
hatáskört a jegyzı gyakorolja.
(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, - figyelemmel az Szt. 43/B. §-ára - ápolási díjat
állapíthat meg annak a személynek is, aki tartós betegsége miatt állandó és tartós gondozásra
szoruló, 18. életévét betöltött hozzátartozója ápolását látja el, és
- aki a beteg hozzátartozó ápolása címén munkahelyétıl fizetés nélküli szabadságot
kénytelen igénybe venni, vagy
- a beteg ellátását más hozzátartozó nem tudja biztosítani.
(3) Nem állapítható meg az Szt. 43/B. §- a szerinti ápolási díj, ha az ápoló családjában az
egy fıre esı havi jövedelem az öny. másfélszeresét meghaladja.
(4) Az Szt. 43/B. §-a alapján megállapított ápolási díj havi összege az öny. 80 %-ával
egyenlı.
(5) Az ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése az Szt. 40-44. §-ai alapján
történik.
Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenırzésére a hatáskör gyakorlója felkérheti a
Szociális Szolgáltató Központ házi gondozóit.
Átmeneti segély
15. § (1) Az átmeneti segéllyel kapcsolatos hatáskört az ESzB gyakorolja.
(2) Az ESzB átmeneti segélyben részesítheti azt a nagykorú személyt, aki létfenntartását
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, illetıleg azt, akinek családjában az egy fıre esı
havi jövedelem az öny. összegét, egyedül élıknél, pedig ennek kétszeresét nem haladja meg.
(3) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel, alkalmanként
állapítható meg:
- nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére,
- gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógy-ellátási
igazolvánnyal nem rendelkezik,
- tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
- elemi kár, baleset esetén,
- egyedülálló, ellátatlan személy részére,
- szabadságvesztésbıl való szabadulás esetén, amennyiben a szabaduláskor rendelkezésre
álló összeg a rendszeres szociális segély havi összegét nem haladja
meg,
- egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.
(4) Átmeneti segélyben közös háztartásban élık esetén egyszerre csak egy személy
részesülhet.
(5) A tartósan nehéz helyzetben lévı - jövedelemmel nem rendelkezı,
- súlyos betegségben szenvedı személyek részére az ESzB. egy határozattal havi
rendszerességgel is állapíthat meg átmeneti segélyt, - felsorolva a kifizetések idıpontját, és a
kifizetésre kerülı összeget.
(6) Az átmeneti segély összege – a 20. § (12) bekezdése kivételével – az öny. 5 %-ától az
öny. összegéig terjedhet.

(7) Amennyiben a kérelmezı azt kéri, az átmeneti segély természetben is nyújtható, a
segély közvetlenül közüzemi szolgáltatóhoz, gyógyszertárba, étkezésre, lakbérre stb. történı
utalásával. A kérelmezı igényelheti a segély felhasználásához a Családsegítı segítségét is.
(8) Az ESzB a rendelkezésre álló fedezet ismeretében, a karácsonyi ünnepekre a
Családsegítı segítségével a hajléktalanokat természetbeni juttatásban (élelmiszer) részesíti, az
átmeneti segély terhére.
Temetési segély
16. § (1) A temetési segéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
(2) A polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy
eltemettetésérıl gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és
a családban az egy fıre esı havi jövedelem az öny. háromszorosát nem haladja meg.
(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. Amennyiben eléri a teljes
összeget, azt természetben, a szolgáltatóhoz történı utalással kell teljesíteni.
(4) A temetési segély iránti kérelmet a temetés napját követı 30 napon belül lehet
benyújtani.
(5) Temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában - utólagos elszámolási
kötelezettség mellett - is megállapítható.
(6) Nem utalható ki temetési segély abban az esetben, amennyiben a kérelmezı
- családjában az egy fıre jutó havi jövedelem meghaladja az öny. háromszorosát,
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
Kft. minden év január 15-ig igazolja, melyet a Hajdúnánás Városi Önkormányzat éves
költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
Köztemetés
17. § (1) Az Szt. 48. §-a szerinti köztemetést a polgármester rendeli el.
(2) A polgármester részben vagy egészben mentesítheti a megtérítési kötelezettség alól azt
az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öny.
150 %-át, egyedülálló esetében az öny. 300 %-át nem éri el.”
Közgyógyellátás
18. § (1) Az Szt. 50. § (1) bekezdése és az Szt. 50. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerinti közgyógyellátáson túl az Szt. 50. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
jegyzı rászorultsági alapon közgyógyellátást biztosít annak a személynek is, aki a gyógyító
ellátásának költségeit létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyógyító ellátás költségének mértéke abban az
esetben veszélyezteti a létfenntartást, amennyiben az Szt. 4. § d) pontja szerint figyelembe
vehetı közeli hozzátartozók
a) egy fıre számított havi családi jövedelemhatára az öny. 150 %-ánál,
b) kétszemélyes háztartás esetén 180 %-ánál,
c) egyedül élı esetében pedig 250 %-ánál nem magasabb, ésa gyógyító ellátás havi
költségének mértéke az öny. összegének 20 %-át eléri.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
19. § Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolásáról a jegyzı hatósági
bizonyítványt állít ki, az Szt. 54 §-a alapján.
III. fejezet Eljárási szabályok
20. § (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban, amennyiben rendelkezésre áll, - az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a
szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál lehet
benyújtani.
(2) Az e rendeletben meghatározott támogatások, segélyek ügyében hozott polgármesteri
vagy ESzB döntések ellen a határozat kézhezvételételét követı 15 napon belül fellebbezést
lehet benyújtani az Irodára, melyet a képviselı-testület bírál el.
A jegyzı által hozott határozat ellen a fellebbezést az Észak-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához kell címezni, de szintén az Irodára kell
benyújtani.
(3) Az Iroda a támogatást igénylı szociális helyzetérıl tájékozódik. Ennek keretében:
- becsatoltatja az igénylı és családja rendszeres jövedelmérıl szóló igazolásokat és egyéb
jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat,
- további, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint
folyósításának
részletes
szabályairól
szóló
63/2006.
(III. 27.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Kr.) jelölt szükséges bizonyítékokat,
szükség esetén környezettanulmányt készít az igénylınél.
(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit az Iroda
más, bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhetı azokban lényeges változás.
(5) Sürgıs szükség esetén - ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják
- a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a
bizonyítékok utólagos csatolása mellett.
(6) A jövedelem számításnál az Szt. 10. §-a szerint kell eljárni.
(7) Azon személynek, aki kérelmében, nyilatkozatában bizonyítottan valótlan tényt közöl,
az adott szociális ellátás iránt benyújtott kérelmét tárgyévben el kell utasítani.
(8) Akinek az önkormányzat felé jogerısen megállapított jogosulatlanul igénybe vett
támogatásból fennálló tartozása van, a tartozás kiegyenlítéséig átmeneti segélyben, helyi
lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban és közgyógyellátásban méltányosságból nem
részesülhet.

(9) A jogerısen megállapított támogatásokat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
Költségvetési Csoportja folyósítja, az alábbiak szerint:
- az idıskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt az ápolási díjat és a lakásfenntartási
támogatást a Kr-ben foglaltaknak megfelelıen,
- az átmeneti segélyt, temetési segélyt a döntést követı 8 napon belül.
(10) A támogatások kifizetése, - az ügyfél kérése szerint - történhet: lakossági
folyószámlára való utalással, házipénztárból, vagy postautalványon.
(11) A megállapított támogatások összegérıl, és a támogatott személyekrıl nyilvántartást
kell vezetni az Irodán, az Szt 18. §-ában, 54. § (3) bekezdésében és 54/A § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével.
(12) A hatáskörök gyakorlói az e rendeletben foglaltaktól, kivételes méltánylást érdemlı
esetben (tartós betegség, egyedül élı személy, gyermekét egyedül nevelı szülı, gyermeket
nevelı nyugdíjas szülık, fogyatékosság miatt mások segítségére szoruló) kérelmezı javára az
alábbiak szerint eltérhet:
- ápolási díj vonatkozásában, ha a 14. § (3) bekezdésében jelölt havi jövedelem +50 %kal eltér, a 14. § (4) bekezdésében jelölt havi összeg pedig az öny. 100 %-ával lehet
egyenlı,
- átmeneti segély vonatkozásában a 15. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági
összeghatár az öny. 150 %-a, illetve egyedül élınél 250 %-a, a 15. § (6)
bekezdésében
meghatározott segély összege pedig elérheti az öny. 150 %-át.
- lakásfenntartási támogatás vonatkozásában a 11. § (1) bekezdésében megjelölt egyedül
élı személy jogosultsági összeghatárra az öny. 270 %-a lehet,
- az ÖR. 18. § (2) bekezdés c) pontja esetében 270 %.
(13) A támogatásban részesülı szociális helyzetében, lakcímében történt változást köteles
15 napon belül bejelenteni az Irodának.
(14) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatban az Szt. 17. §-ának figyelembe vételével a hatáskörök
gyakorlói döntenek.
(15) A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
(16) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításáról rendelkezı, a
kérelemnek teljes egészében helyt adó határozatok esetében alkalmazható a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4)
bekezdése.
IV. Záró rendelkezések
21. § (1) E rendelet 2009. október 01-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a szociális rászorultság esetén
nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló,
többször módosított 34/2004. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 1/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet, és a módosításáról
szóló 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelet.
Hajdúnánás, 2009. szeptember 24.

