Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2007. (I.31.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselőtestülete [a továbbiakban: Képviselő-testület] a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény [a továbbiakban: Szt.] 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében, 37/D. § (5) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében,
43/B. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások
helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Hatásköri rendelkezések
1. §
(1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket – a külön önkormányzati rendelettel átruházott hatósági hatáskörök kivételével – a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntésekhez kapcsolódó előterjesztéseket a jegyző terjeszti be a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások, a természetben nyújtott szociális ellátások, továbbá a szociális szolgáltatások iránti kérelmet – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége Kolontár [a továbbiakban: Kirendeltség] kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló nyilatkozatot és az azokról szóló igazolásokat a központi jogszabályok, illetve a Kirendeltség által rendszeresített formanyomtatványok felhasználásával.
(3) A falugondnoki szolgálat iránti kérelmet a Polgármesternél, a családsegítés iránti kérelmet
a családgondozónál kell előterjeszteni.
(4) A Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a fellebbezést a Kirendeltségen kell benyújtani.
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(5) 1
(5) Az Szt. 25. §-a szerinti felülvizsgálatokhoz a szükséges nyomtatványokat a Kirendeltség a
támogatásban részesülő személynek eljuttatja. A támogatásban részesülő köteles a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatványokat kitöltve, a szükséges igazolásokkal ellátva a Kirendeltséghez eljuttatni. 2
Folyósítás szabályai
3. §3
Ellátások formái
4. §
Szociális rászorultság esetén a jogosult részére e rendelet alapján megállapítható ellátások formái:
a) 4
b)5
c) Szociális szolgáltatások: a falugondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettsége
5.§ - 11.§ 6

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
12. §
Az Önkormányzata biztosítja a személyes gondoskodás körébe tartozó falugondnoki szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Falugondnoki szolgálat
13. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 60. § (1) bekezdésében leírtak biztosítására falugondnoki szol1

Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (IV.30.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.30. napjától.
Jelölését megállapította a 7/2008. (IV.30.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.04.30. napjától.
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Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.
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Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.
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Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.
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Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.
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gálatot működtet. A falugondnok az Önkormányzat alkalmazásában áll, mint közalkalmazott.
(2) A falugondnok által biztosított szolgáltatások:
a) a helyi, helyközi szállítás igénybevétele,
b) nyugdíjasok és mozgáskorlátozottak szállítása a térségben működő nyugdíjas- és mozgáskorlátozottak klubjaiba,
c) gyermekek iskolába, óvodába történő szállítása tömegközlekedési eszközök hiánya
esetén,
d) helyi rendezvényekre történő szállítás igények esetén,
e) az önkormányzati feladatok ellátására árubeszerzés,
f) közhasznú munkák irányítása és segítése,
g) a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolattartás
(3) Indokolt, sürgős esetben (pl. azonnali orvosi ellátás) a falugondnoknál is lehet a szolgáltatást kérni.
Étkeztetés
14. §
(1) Az önkormányzat az étkeztetésről egyéb főzőhely keretében, vásárolt kész ebéd biztosításával gondoskodik munkanapokon.
(2) Az ebédet az önkormányzati irodáról lehet elvinni. Az ételt az önkormányzati irodára, illetve szükség esetén az ellátott lakására a falugondnok szállítja ki.
(3) Az Szt. 62. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott személyek közül szociálisan rászorultnak azt a személyt kell tekinteni aki:
a) kora alapján: a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
b) egészségi állapota miatt: rokkantnyugdíjas, rokkantságára tekintettel rendszeres szociális segélyben részesül, vagy akinek egészségi állapota időlegesen indokolja az ellátást és ezt igazolja.7
(4) 8
Házi segítségnyújtás
15. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 63. § (4) bekezdésében meghatározott személyeknek biztosítja a
házi segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a gondozó határozza meg.
(2) A házigondozói tevékenységet társadalmi gondozó végzi. A gondozási körzet azonos az
önkormányzat illetékességi területével.
(3) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az a személy, akire tekintettel ápolási díjat folyósít az Önkormányzat.
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A bekezdés szövegét megállapította a 9/2008. (VI.26.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.06.26. napjától.
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Hatályon kívül helyezte a 9/2008.(VI.26.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. 06. 26. napjától
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Családsegítés
16. §
Az Önkormányzat társulási megállapodás alapján gondoskodik a családsegítés biztosításáról a
külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
17. §9
A szociális szolgáltatások térítési díja
18. §
(1) A szociális szolgáltatásokért – a falugondnoki szolgálat, a családsegítés, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás kivételével – térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítésköteles szociális szolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente – február 15. napjáig – állapítja meg külön önkormányzati rendeletben.
19. §
(1) A személyi térítési díj azonos az intézményi térítési díjjal.
(2) A személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díjról szóló rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül kell felülvizsgálni és megváltoztatni.
(3) Az Szt. 115. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben a jogosult kérel mének benyújtását, illetőleg a tudomásra jutást követően beszerzett jövedelemigazolás becsatolását követő 15 napon belül kell a személyi térítési díjat felülvizsgálja.
(4) Az új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §
(1) Ez a rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2004. (V.28.) rendelete,
valamint az azt módosító 17/2004. (VIII.31.), 1/2005. (I.28.), 14/2005. (IX.29.), 23/2005.
(XII.15.), 2/2006. (I.30.), 9/2006. (IV.28.) és 12/2006. (VII.28.) rendeletei hatályukat
vesztik.
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Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.
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Pusztamiske, 2007. január 30.

Takács László
polgármester

Jokesz Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2007. január 31.

Jokesz Mária
jegyző
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1. melléklet az 1/2007. (I.31.) rendelethez10
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Hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.22.) rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. 01. 22. napjától

