Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
és gyermekvédelmi támogatásokról
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja, hogy Aszófő községben a szociális biztonság megteremtése és
megőrzése érdekében Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület):
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben (a
továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) megállapított ellátások
mellett a saját költségvetése terhére egyéb ellátásokat határozzon meg,
b) szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát,
illetve azok benyújtásának részletes szabályait, és
c) meghatározza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
ellenőrzésének szabályait.
2. § E rendelet hatálya kiterjed Aszófő község közigazgatási területén élő Aszófőn bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3.§ (1)-(3) bekezdésében, 6.§ában és a Gyvt. 4.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
3. § E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Szt. 4.§-ában foglaltak alapján kell
alkalmazni.
4.§

A szociális ellátások iránti kérelmet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői
Kirendeltségéhez (a továbbiakban: Kirendeltség) kell benyújtani, vagy postai
küldeményként feladni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A
formanyomtatványok a Kirendeltségen rendelkezésre állnak, vagy letölthetők a
www.aszofo.hu honlapról.

5.§

(1) A kérelemhez csatolni, vagy a formanyomtatványon szükség szerint igazolni kell a
jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi
állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű-rezsi kiadásokra, az együtt élő
családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához
szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.
(2) Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja illetve a háztartás
tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv
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által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre
vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.
6.§

A pénzbeli szociális ellátások megállapítását megelőzően, kérelmező vagyoni, szociális
és lakáskörülményeinek, a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő
adatok valódiságának megállapítása céljából a Kirendeltség ügyintézője helyszíni
ellenőrzést tarthat, melyről jegyzőkönyvet (környezettanulmányt) készít.

7.§

A települési támogatások és szociális ellátások kifizetése a döntésről szóló határozat
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, a kérelmező nyilatkozata alapján,
utalással vagy a házipénztárból történő kifizetéssel történik.

8. § A képviselő-testület által átruházott hatáskörben meghozott döntésekről a polgármester
negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
9.§

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt.
17.§-a tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó
szociális ellátás megtérítését egyéni elbírálás alapján méltányosságból elengedheti,
csökkentheti vagy részletfizetést engedélyezhet.

10.§ A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18-24 §.-a szerint
illeti meg az igénylőket. A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII tv. 3. §
(5) bekezdése alapján az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak
kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét
fel kell hívni.

II. FEJEZET
TÁMOGATÁSI FORMÁK
11.§

(1) Pénzbeli ellátások:
a) települési támogatás,
b) születési támogatás;
c) temetési támogatás,
d) tanulói bérlettérítés,
e) iskoláztatási támogatás,
(2) Természetben nyújtott szociális ellátás a köztemetés;
(3) Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások:
a) étkeztetés;
b) házi segítségnyújtás;
c) családsegítés,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
e) időskorúak nappali ellátása,
f) fogyatékosok nappali ellátása,
g) gyermekjóléti szolgáltatás.

1. Települési támogatás
12.§

(1) Települési támogatásban részesíthető:
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a) az a személy vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani,
vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul,
vagy
b) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került – különösen
iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és
betegsége miatt – anyagi segítségre szorul, vagy
c) az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési
költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy
d) az a család, vagy személy, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója
ápolását, gondozását végzi, vagy
e) annak a személynek, akinél különösen magas időszakos gyógykezelési költség
keletkezik, vagy
f) az a család, vagy személy, aki esetében a lakhatási, lakásfenntartási kiadások
időszakonként nagy anyagi megterhelést okoznak.

(2) A települési támogatás megállapításának jövedelmi értékhatára:
a) családban élő esetén, az egy főre számított havi családi jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy
főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át és
13. § (1) Az egy alkalommal kifizetett települési támogatás összege – a temetési
költségekhez történő hozzájárulás kivételével - maximum 30.000 Ft lehet.
(2) A gyermeket nevelő családban a települési támogatás összege indokolt esetben
gyermekenként is megállapítható.
14. § (1) Települési támogatást egy naptári évben ugyanannak a kérelmezőnek a részére - a
temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - legfeljebb két alkalommal
lehet megállapítani.
(2) Méltányosságból részesülhet települési támogatásban, jövedelemre tekintet nélkül
az a személy, akit
a) elemi kár ért
b) lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem
képes.
(3) Méltányosságból megállapított települési támogatás mértéke legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-a lehet.
2. Rendkívüli települési támogatás
15. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal
küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő
esetében 200%-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon
gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett
be, vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,
vagy

-3-

c) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
d) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket
önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
e) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás összege
maximum 30.000 Ft lehet, de nem haladhatja meg a ténylegesen igazolt költség
mértékét.
16. § (1) A települési támogatás felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója,
a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a gyermek nevelésével,
gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet
attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a kérelmező.
(2) A települési támogatás részben vagy egészben természetben is nyújtható,
amennyiben kérelmező ezt kéri, vagy ha az eset és a kérelmező körülményeiből a
pénzbeli támogatás nyújtása esetén annak nem a kérelem szerinti célra történő
felhasználására lehet következtetni.
17.§

(1) A települési támogatást indokolt esetben pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek
nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön formájában is lehet nyújtani,
melynek egyszeri összege maximum 100.000 Ft lehet. A képviselő-testület a
maximum összegnél alacsonyabbat is megállapíthat.
(2) Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg:
a) tüzelő vásárlásra, hátralékos rezsi költség kifizetésére, vagy
b) rendkívüli és kivételes méltánylást érdemlő esetekben (pl. elemi kár,
gyógykezeltetés, gyógyászati segédeszköz megvásárlása)
feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő esetén 200 %-át.
(3) A kamatmentes szociális kölcsön nyújtása esetén a kérelmezővel
kölcsönszerződést kell kötni, melyben meg kell határozni a visszafizetés módját, a
futamidő kezdetét és egyéb feltételeit. A kölcsönszerződést a polgármester írja alá,
arról a Kirendeltség elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Szükség esetén a
kamatmentes kölcsön kezes vagy jelzálogjog bejegyzésével is biztosítható.
(4) A kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésének futamideje maximum egy év.
(5) Nem részesíthető kamatmentes szociális kölcsönben a feltételeknek egyébként
megfelelő személy, ha
a) önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe,
b) a korábban igénybevett kölcsönt nem, nem teljes összegben vagy
késedelmesen fizette vissza.
(6) A képviselő-testület a kamatmentes kölcsön nyújtására 500.000 Ft nagyságú
keretet különít el az éves költségvetésében.

18.§

A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított települési támogatás
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek
vagy családjának a létfenntartását súlyosan veszélyezteti.
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19.§

A települési támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

3. Születési támogatás
20.§ (1) A Polgármester a gyermek születését követően egyszeri, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a kérelmező szülőt, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem a nyugdíjminimum 500 %-át nem haladja meg.
A születési támogatás összege 30.000,- Ft.
(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét
egyedül nevelő anya a szülés napját megelőző 1 évben a településen bejelentett
lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen Aszófőn tartózkodjon.
(3) A támogatás a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával a születést követő 60
napon belül igényelhető, mely határidő jogvesztő.
(4) A Polgármester a támogatás megállapításáról és a kifizetés módjáról határozatban
dönt.
4. Temetési támogatás
21.§ (1) A Polgármester egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti azt az aszófői
családot, amelyben haláleset történt és az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 500 %-át nem haladja meg.
A temetési támogatás összege 30.000,- Ft.
(2) A temetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy mind az elhunyt, mind pedig
az eltemettetéséről gondoskodó személy a településen lakóhellyel rendelkezzen.
(3) A temetési támogatást a haláleset bekövetkezésétől számított 2 hónapig lehet
igénybe venni, a halotti anyakönyvi kivonat egyidejű bemutatásával, mely határidő
jogvesztő.
(4) A Polgármester a támogatás megállapításáról és a kifizetés módjáról határozatban
dönt.
(5) A kifizetés tényét és időpontját az anyakönyvi kivonaton fel kell tüntetni.
5. Tanulói bérlettámogatás

22. § (1) A képviselő-testület – fenntartótól függetlenül – valamennyi közoktatási
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 18. évfolyamos általános iskoláskorú tanuló részére (a magántanuló kivételével), az
iskolába járáshoz, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig ) a
tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet árának 100%-át megtéríti, amennyiben azt a
tanuló részére a köznevelési intézmény nem biztosítja.
(2) A támogatás kifizetése a szülő, törvényes képviselő kérelmére vagy az általános
iskola által benyújtott számla alapján történik. A helyi tömegközlekedés igénybe
vételére jogosító bérletet, annak lejártát követően a Kirendeltségen le kell adni.
(3) A támogatás megállapításáról és a kifizetés módjáról - a képviselő-testület által
átruházott hatáskörében - a polgármester határozatban dönt.
6. Iskoláztatási támogatás
23.§

(1) A képviselő-testület
a) az általános iskolában tanuló gyermekeknek az iskola által igazolt
tankönyvköltségének 50%-át, és
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b) a nappali tagozaton középfokú oktatási-nevelési intézményben tanuló
diákoknak az iskola által igazolt tankönyvköltségének 50%-át átvállalja.
c) a nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére
10.000,-Ft iskoláztatási támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételek
teljesülése esetén.
(2) Az iskoláztatási támogatás nyújtásának együttes feltételei:
a) A gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, és
b) a gyermeket nevelő család tartósan és életvitelszerűen a településen él.
(3) Támogatásra az a tanuló is jogosult, aki tanulmányai miatt nem tartózkodik
életvitelszerűen a településen.
(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott iskoláztatási támogatás
kifizetéséhez az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás
benyújtása szükséges.
(5) A felsőfokú intézményben tanulók részére a támogatás oktatási típusonként és
évfolyamonként csak egyszer állapítható meg az első diploma megszerzéséig.
(6) Felsőfokú oktatási intézményben amennyiben a tanuló önhibájából félévet ismétel,
nem jogosult a támogatásra, illetve amennyiben önhibájából időközben abbahagyja
tanulmányait, a jogosulatlanná váló támogatást köteles visszafizetni.
(7) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmeket minden évben szeptember hónapban
kell benyújtani a Kirendeltséghez. A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület
által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
7. Köztemetés
24.§

(1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt az Szt. 48. §-ában foglaltak
alapján.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.
(3) A képviselő-testület az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eltemettetésre
köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítheti, ha a
kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetében a 200 %-ot. Amennyiben a
polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését rendeli el, úgy arra maximum
12 havi részletfizetést engedélyezhet az eltemettetésre köteles személy részére.

8. Étkeztetés
25.§

(1) A képviselő-testület az étkeztetés keretében azoknak a rászoruló személyeknek a
napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik egészségi vagy mentális
állapotuk miatt önmaguk vagy eltartottaik ellátására tartósan vagy átmeneti
jelleggel, részben vagy teljes egészében képtelenek és nincs olyan hozzátartozójuk,
aki az étkeztetésükről gondoskodna.
(2) Az étkeztetés nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában egy főre eső
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül
élő esetében a 200 %-át.
(3) A szociális étkeztetés iránti kérelem kapcsán nyilatkozni kell a kérelmező
étkeztetési körülményeiről.
(4) A képviselő-testület a szociális étkeztetést közétkeztetést végző vállalkozással
kötött szerződés alapján biztosítja az arra rászorultaknak.
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