SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2011.(XI.28.)
RENDELETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 32.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1.§ E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa a szociális
rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének módját és feltételeit és garanciáit.
2. A rendelet hatálya

2.§ A rendelet hatálya kiterjed Sopronhorpács község közigazgatási területén lakcímmel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. figyelemmel az Sztv. 3. § (1)-(3), az Sztv. 6. § és 7. §ában foglaltakra.
(2) E rendeletben meghatározott ellátásokban - a jelen rendelet 14. §-ában, és 20-21. §-ában
meghatározottak kivételével - az a személy részesíthető, akinek jövedelme az ellátásra vonatkozó
szabályokban meghatározott jövedelemhatárt nem haladja meg, és sem neki, sem a vele közös
háztartásban élőnek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket meghaladó
vagyona.

3. Az ellátások formái
3.§ Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a rászorultságtól függően igénybe
vehető ellátásokat az alábbiak szerint határozza meg:
Pénzbeli ellátások:
a) rendszeres szociális segély
b) ápolási díj
c) átmeneti segély
d) temetési segély
e) újszülöttek családjának támogatása

Természetben nyújtott ellátások:
a) méltányossági közgyógyellátás
b) tanévkezdési támogatás
Szociális szolgáltatások:
a) étkeztetés
b) családsegítés
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4. Általános eljárási rendelkezések
4.§ (1) Az általános, minden e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási
szabályokat az Sztv. 5-10. §-ai határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák
részletezik.
5.§ (1) Az eljárás megindítása történhet: kérelemre, illetve hivatalból. A kérelmet a Körjegyzőségi
Hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani, az e rendeletben meghatározott
dokumentumokkal (igazolások, nyilatkozatok) együtt.
(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani
vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást, akkor ezek tekintetében a
jövedelemigazolásnál irányadó időszak:
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,
- az egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző egy év.
(3) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolata, vagy az Nemzeti Adó és
Vámhivatal (Adóhatóság) által kiállított igazolás,
(4) vállalkozásból származó jövedelem esetén az Adóhatóság igazolása, vagy az adóbevallással nem
lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolás.
(5) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a NAV
igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Körjegyzőségi Hivatal a
kérelmező által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet környezettanulmány
felvétele során ellenőrizheti
(6) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges a Munkaügyi Központtal
való együttműködés tényének igazolása.

5. Pénzbeli ellátás folyósítása.
6.§ (1) Az ellátások kifizetése
a) havi rendszeres ellátásoknál: a tárgyhót követő hó 5. napja
b) nem rendszeres ellátások esetén: a határozat jogerőre emelkedését követően házipénztárból,
c) rendkívüli esetben, ill. a lakosság többségét érintő segélyek esetén házipénztárból történik.

6. Méltányossági eljárás a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás
visszafizetésére kötelezés esetén
7.§ (1) A Szt.-ben, illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy ezek
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni.
Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell:
- a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
- a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a
szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére,
(2) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését elengedi, ha a kötelezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.
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(3) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését csökkenti, ha a kötelezett
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át.
(4) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás részletekben történő megtérítését
engedélyezi, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
7. Az aktív korúak ellátása
8. § Aktív korúak ellátására jogosult az a személy, aki az Szt. 33-34. §-ában előírt feltételeknek
megfelel.

8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
9.§ (1) Az Sztv. 33. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy
aktív korúak ellátására jogosult a 37/A §-ban meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítése
esetén.
Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy – az Sztv. 37. §-ában foglaltak kivételével – aki
bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a jogosultság további feltételeként köteles az Sztv. 35. § (2)
bekezdésében meghatározott lakókörnyezet rendezettség biztosítására az alábbi kötelezettséget
teljesíteni:
a) Az általa lakott lakás vagy ház rendbetételére, tisztántartására, ennek keretében a napi életvitelhez
tartozó higiénés körülmények biztosítására.
b) A lakáshoz vagy családi házhoz közvetlenül tartozó ingatlanrész (bejárat, udvar, előkert) a
kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartja .
c) Időjárásnak, évszaknak megfelelő munka elvégzésére (síkosságmentesítés, hóeltakarítás,
lomgyűjtés, háztartási hulladék összegyűjtése, kaszálás).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a
jegyző a kérelmezőt 5 napos határidő kitűzésével - az elvégzendő tevékenység
megjelölésével - felszólítja.

9. Rendszeres szociális segély
10.§ (1) A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szociális segély folyósításának
feltétele az Sztv. 37/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt esetben a Munkaügyi Központ
területileg illetékes kirendeltségével együttműködési kötelezettség vállalása, illetve teljesítése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy a rendszeres
szociális segélyben részesülő személy
a) a Munkaügyi Központ által megjelölt időpontokban megjelenési kötelezettségének eleget tesz, és a
számára felajánlott munkát elfogadja.
b) a Munkaügyi Központtal kötött együttműködési megállapodás keretében rendszeresen részt vesz a
szociális helyzetéhez és mentális állapothoz igazodó programokban.

11. § (1) Az együttműködési megállapodás megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális

3

segélyben részesülő személy neki felróható okból
a) a segély folyósításának időtartama alatt az általa aláírt együttműködési megállapodásban
foglaltaknak a (2) bekezdésben meghatározott felszólítás ellenére sem tesz eleget,
b) akadályoztatása okát az előírt határidőben nem jelenti, vagy azt hitelt érdemlően igazolni nem tudja,
c) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi fel, vagy
az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg, vagy
d) a Polgármesteri Hivatalban, vagy a beilleszkedési programban meghatározott szervezeteknél a
kijelölt időpontban ittas vagy bódult állapotban jelenik meg.
2) Az együttműködő szerv vezetője a mulasztót határidő kitűzésével felhívja, hogy közölje és
igazolja a mulasztás indokát. Együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítése
esetén orvosi igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha a program az egyén mentális állapotának
nem megfelelő, illetőleg a beilleszkedést segítő programban való részvétel az egészségi állapotából
adódóan lehetetlen.

10. Lakásfenntartási támogatás
(hatályon kívül helyezve 2012.02.21)
12.§  (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a – normatív lakásfenntartási támogatásra
egyébként nem jogosult – személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260%-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma,azonos az Szt.-ben meghatározottakkal.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó
elismert havi költség 2011. évben 450,- Ft. Ezt követő években azonos az éves központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeggel.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a)
b)
c)
d)
e)

ha a háztartásban egy személy lakik 35 m²
ha a háztartásban két személy lakik 45 m²
ha a háztartásban három személy lakik 55 m²
ha a háztartásban négy személy lakik 65 m²
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 helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi
költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban TM) szorzata.
A támogatás legalacsonyabb összege 2.500.-Ft/hó, legmagasabb összege 3 000.-Ft/hó lehet. A
támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
TM = 0,3-

J-0,5
NYM x 0,15,
─────
NYM

(6) A (5) bekezdés szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
ahol a J a jogosult háztartásában az 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 helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A helyi lakásfenntartási támogatás
a kérelmezőt a kérelem benyújtásától illeti meg. A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a támogatást kérő
nyilatkozatát
a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,és
c) annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon
történő igazolása szükséges.
(10) A helyi lakásfenntartási támogatás bármilyen jogcímen – így különösen tulajdonos, bérlő, albérlő,
használó – igényelhető.
(10) Ha a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó
támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. A
helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot a jogosultsági feltételekben bekövetkezett
változás esetén felül kell vizsgálni.
(12) A támogatás megállapítására irányuló kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(13)A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető költségek:
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
- villanyáram költsége,
- víz-és csatornahasználat díja,
- gázfogyasztás költsége,
- szemétszállítási költsége,
- tüzelőanyag költsége.
A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a.) pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletének igazolását,
b.) közüzemi díjak igazolására a szolgáltató által kiállított számlákat,
c.) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit igazoló számlákat vagy a háztartási
tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlákat,
d.) hulladékkezelési díj megfizetésének igazolását.
(14)A helyi lakásfenntartási támogatás elsősorban természetbeni juttatásként állapítható meg,
de kifizethető pénzbeli formában is.
(15)Az Szt.38.§ (1) bekezdésében biztosított normatív lakásfenntartási kérelmek elbírálása átruházott
hatáskörben a polgármester feladata.
11. Ápolási díj
13.§ (1)Az önkormányzat polgármestere méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg annak a
sopronhorpácsi lakcímmel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2)Az ápolási díj akkor állapítható meg, ha az ápolást végzőnek és vele egy háztartásban élő
családtagjának az egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150 %-át, egyed élő esetében 200 %-át nem haladja meg.
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(2) A méltányosságból megállapított ápolási díjra az egyéb feltételek esetén csak az ápolást ellátó
sopronhorpácsi lakcímmel rendelkező hozzátartozó jogosult.
(3) A méltányosságból megállapítható ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-a.
(4) Az ápolási kötelezettség teljesítését a Körjegyzőségi Hivatal ellenőrizheti.

12. Átmeneti segély
14.§ (1) A képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket átmeneti segélyben részesíti,
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többlet kiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre
szorulnak, feltéve, hogy a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személyek esetében 200 %-át.
(2) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a későbbi
kifizetések időpontjait, és a kifizetendő összeget.
(3) Az átmeneti segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 5.000 Ft-tól - 20.000 Ft-ig kerülhet
megállapításra.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, pl. haláleset,
természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a kérelmező évente egy alkalommal,
jövedelmére tekintet nélkül, maximum 100.000 Ft átmeneti segélyben részesíthető.
(5)

A Képviselő-testület átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, akinek havi
gyógyszerköltsége
az egy főre jutó jövedelem 15 %-át meghaladja, s nem részesül
normatív-, vagy méltányossági közgyógyellátásban, továbbá az egészségbiztosítás által
nem támogatott gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéshez.

(6) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben történik, kivéve, ha az összes
körülményekre tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően
használják fel. Ebben az esetben a segélyt az igénylő költségeinek átvállalásával, vagy
élelmiszercsomag vásárlásával kell megfizetni.
(7) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély
bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető. Ilyen esetben a
polgármesteri hivatal a kifizetést követő 15 napon belül, de legkésőbb a határozathozatalt követő
15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról. Ebben az
esetben a polgármester intézkedhet a határozat azonnali végrehajtásaként a hivatal pénztárából
történő kifizetésről.
III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások
13. Temetési segély
15.§ (1) A polgármester temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segélyben az részesülhet, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
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(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000 Ft, a temetési segély összege 10.000.-Ft.

14. Újszülöttek családjának támogatása
16.§ (1)Sopronhorpács község polgármestere a gyermek/ek/ születését követően egyszeri
támogatásban részesíti a családokat, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt.
(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermeket egyedül
nevelő szülő sopronhorpácsi lakcímmel rendelkezzen a születés időpontjában.
(3) A támogatás mértéke gyermekenként 20.000 Ft.

15. Méltányossági közgyógyellátás
17.§ (1) A körjegyző méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg azon
személyeknek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át és a gyógyító ellátás havi költsége
eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
(2)

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelemhez a
jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell az Szt. 50/A. § (3) bekezdésében meghatározott
tartalmú háziorvosi igazolást.
16. Tanévkezdési támogatás

18.§ (1) A képviselő-testület tanévkezdési támogatást biztosít – jövedelmi viszonyokra való tekintet
nélkül - az éves költségvetésében meghatározott pénzügyi keretek között azon középiskolai,
felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére, akiknek lakcíme Sopronhorpács községben
van.
(2) A támogatás összege:
a.) Középiskolai tanuló részére:
b.) Felsőfokú tanuló részére:

5.000 Ft
6.000 Ft

(3) A (2) bek. esetében a támogatás kifizetéséhez az iskolalátogatási igazolást be kell mutatni.
(4) A képviselőtestület a község Általános Iskolájába járó tanulók részére ingyen biztosítja a
tankönyveket.
(5)A képviselőtestület azon tanulók részére, akik „alanyi jogon” részesülnek ingyenes
tankönyvellátásban tanévkezdéskor 3.000 Ft egyszeri támogatást nyújt.
(6) A támogatás összegét a tanuló törvényes képviselőjének, felsőfokú jogosult esetében a hallgató
részére kell kifizetni.
Szociális szolgáltatások
17. Étkeztetés
19.§ (1) A képviselő-testület az étkeztetést az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján biztosítja.
(2) Étkeztetés igénybevételére az jogosult, akinek az egy főre jutó nettó jövedelme nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
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(3) Szociálisan rászorultak azok a személyek is, akik az étkeztetést
a) koruk
b) fogyatékosságuk, pszichikai betegségük
c) szenvedélybetegségük miatt kívánják igénybe venni.
d) hajléktalanságuk miatt kívánják igénybe venni.
(4) A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemnyilatkozattal, az egészségi állapot miatti
rászorultságot háziorvosi igazolással kell igazolni.
(5) Az étkeztetés iránti kérelmeket a polgármester bírálja el.
(6) Az étkeztetés a Napközi Otthonos Óvoda konyhájáról biztosítható.

20.§ (1) A szociális étkeztetésért személyi térítési díjat köteles fizetni az igénybevevő, mely díj
megállapításánál az igénybevevő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.
(2) A fizetendő térítési díjat külön rendelet tartalmazza.

(3) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő minden hónap 5. napjáig köteles a Napközi otthonos
óvodában befizetni.

18. Családsegítés

21.§ (1) A képviselőtestület az Szt. 64. § (1) bekezdésében meghatározott családsegítési feladatait
társulási megállapodás alapján a Lövői székhelyű Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat útján
biztosítja.
(2) A családsegítésre irányuló kérelmeket a szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
22.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép életbe.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopronhorpács Község Önkormányzata
Képviselőtestületének 9/2007.(IX.06.) és az azt módosító 5/2009.(IV.28.), 7/2008.(VII.03.),
rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról.

Talabér Jenő
polgármester

Czupy Jánosné
körjegyző

Kihirdetés napja: 2011. november 28 .

Czupy Jánosné
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körjegyző
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