Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (IV.7.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 48. § (4) pontjában, valamint a 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Csátalja Község Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) által szociális rászorultság esetén biztosított helyi szociális ellátások formáit,
az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárási szabályokat, valamint a szociálisan
rászorultak részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
formáit. szervezeti kereteit.
2. §

Jelen rendelet alkalmazása során
a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem,
b) család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti család,
c) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hozzátartozó,
d) egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy,
e) háztartás: az Szt. 4. § f) pontja szerinti háztartás

2. A helyi szociális ellátások formái
3. §
(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli ellátásként
a) települési támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás,
c) születési támogatás
nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára természetbeni szociális ellátásként
a) települési támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás,
c) köztemetés,
d) szociális célú tűzifa támogatás
nyújtható.
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a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) támogató szolgáltatás,
d) idősek nappali ellátása,
e) családsegítés.
3. Hatásköri szabályok
4. §
(1) A 3. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott szociális feladat- és hatáskörök gyakorlását a
képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(2) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások megszervezéséről a
Csátalja Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) e rendelet 12. §-ában
foglaltak szerint gondoskodik.

4. Eljárási rendelkezések
5. §
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Nagybaracskai
Közös Önkormányzati Hivatal Csátaljai Kirendeltségéhez (6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/B.)
(továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat
és egyéb iratokat.
(3) E rendelet alkalmazása során a jövedelem vizsgálatakor és számításánál az Szt. 4. § (5)
bekezdésében és 10. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata különösen a
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény,
nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv
határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartásdíj esetén a felvett összeget
igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának
nyilatkozata.
(5) Jövedelemmel nem rendelkező személy esetében szükséges a járási hivatallal való
együttműködés tényének igazolása, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége
tudatában tett nyilatkozata.
(6) Alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint létesített munkaviszony keretében
végzett munkából származó jövedelem igazolása szükséges.
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közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított számla, a közüzemi számla befizetését
igazoló csekkszelvény vagy átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, tartásdíj esetén a tartásdíj
megfizetését igazoló csekkszelvény, vagy az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, átvételi
elismervény, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által a gyógyszerköltségről
kiállított igazolás, a rendkívüli élethelyzetek, körülmények esetén az erre utaló bizonyítékok.
(8) Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre, illetőleg
beszerzésük nehézségekbe ütközik vagy hosszabb időt vesz igénybe, és sürgős intézkedés
szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget vagy testi épséget
veszélyeztetne, akkor a kérelmező írásban tett nyilatkozata is elfogadható. Az irányadó
időszakra vonatkozóan a kérelmező forrásonként és személyenként köteles a nyilatkozatot
megtenni.
(9) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének méltányosságból
történő elengedésére, csökkentésére, részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelemről
- amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - a
képviselő-testület dönt.
5. Települési támogatás
6. §
A települési támogatás keretében
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás
igényelhető.
6. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás
7. §
(1) A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás
fenntartásához, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott települési
támogatásra azon személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások: villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,
valamint a szemétszállítás költsége.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást
elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon
rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(4) Az (1) bekezdés alapján megállapítható települési támogatás havi összege
a) 6.000.- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át,
b) 5.000.- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,
c) 4.000.- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
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e)

3.000.- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
2.500.- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(5) A (4) bekezdés szerinti összegben megállapított települési támogatás folyósítása - a
jogosultságot megállapító határozatban foglaltak szerint - azon szolgáltató részére történik,
amely szolgáltatóval a jogosult szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján
szerződőként igénybe vevő fogyasztóként áll.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást
egy évre kell megállapítani.
(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a
kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra.
(8) A jogosult a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás jogerős megállapítását követően, ha szükséges, negyedévente írásban kérelmezheti
a természetben nyújtott támogatás (2) bekezdése szerinti céljának és erre tekintettel az (5)
bekezdés szerinti folyósítás helyének módosítását.
(9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(10) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama
alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a lakcímváltozás, illetve a haláleset hónapjának
utolsó napjával a támogatást meg kell szüntetni.
7. Rendkívüli települési támogatás
8. §
(1) Rendkívüli települési támogatásra azon személy jogosult, aki a létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzd, és ezáltal önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon
nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre
szorul.
(2) Rendkívüli települési támogatás azon szociálisan rászorult személy részére biztosítható,
akinek
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
270 %-át.
(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen:
a) a családot ért elemi kár, egyéb családi tragédia bekövetkezése,
b) váratlan betegség, baleset,
c) ha a családnak 60 napon túli lejárt közüzemi díjtartozás van, így ennek, valamint a
már kikapcsolt közüzemi szolgáltatás visszakapcsolásának a rendezése.
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a) ha a család egyik tagja a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül 5 napot
meghaladó időtartamú kórházi kezelésben részesült,
b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése,
d) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadások,
e) ha a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket, házastársat, szülőt vagy
testvért gondoz,
f) a gyermek alapszükségleteinek (megfelelő élelmezés, ruházkodás) kielégítése,
g) a közüzemi díj rendezése, amennyiben a kérelmező a 7. § (1) bekezdése szerinti
települési támogatásban nem részesül,
h) gyógyászati segédeszköz beszerzése,
i) a kérelmező gyógyszerköltsége, amennyiben közgyógyellátásban nem részesül,
j) 1 hónapot meghaladó keresőképtelenség,
k) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának
elhúzódása miatt késik,
l) előre nem tervezett, váratlan, indokolt kiadás, vagy előre nem tervezett jelentős
kiadással, illetőleg bevételkieséssel járó esemény bekövetkezése,
m) fűtési szezonban a fűtési költségek rendezése, amennyiben a kérelmező a 7. § (1)
bekezdése szerinti települési támogatásban nem részesül,
n) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díjának rendezése.
(5) A pénzbeli formában - nem rendszeres, egyösszegű kifizetéssel - nyújtott rendkívüli
települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján házipénztár
útján, vagy banki átutalással történik.
(6) Ha a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem alapján megállapítható, hogy egy adott
időszakon belül több alkalommal is indokolt rendkívüli települési támogatás folyósítása,
akkor a határozatban - a konkrét időpontok és összegek megjelölésével - az adott időszak
folyamán történő többszöri kifizetésről lehet rendelkezni. A folyósítási időszak alatt további,
rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a jogosult nem nyújthat be.
(7) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultsághoz igazodóan legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-áig állapítható meg.
(8) A (2) bekezdésben előírt jövedelmi feltételtől a (3) bekezdésben foglalt élethelyzetek
esetében el lehet tekinteni, és a rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig állapítható meg.
(9) Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás különösen:
a) élelmiszer utalvány biztosítása,
b) ruházat- és élelmiszervásárlás,
c) intézményi étkezési térítési díj átvállalása,
d) tankönyv- és iskolai felszerelés biztosítása.
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(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli
települési támogatás azon szociálisan rászorult személy részére biztosítható, akinek
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át.
(2) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása
iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos
csátaljai lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számlát.
(3) Az (1) bekezdés alapján az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege: 30.000.- Ft.

8. Születési támogatás
9. §
(1) Születési támogatásban részesíthető az a család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő
60 napon belül bármelyik szülő benyújthatja. A kérelemhez mellékelni kell a születési
anyakönyvi kivonat másolatát és a jövedelemigazolásokat.
(3) A születési támogatás összege: 40.000.- Ft

9. Köztemetés
10. §
(1) Az Szt. 48. § (1) bekezdés szerinti köztemetés esetében a helyben szokásos legolcsóbb
temetkezési módot kell választani.
(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre, részben, legfeljebb a 8/A. § (3) bekezdés
szerinti rendkívüli települési támogatás mértékéig mentesíthető a köztemetés költségeinek
megtérítése alól, amennyiben a 8/A. § (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásra
lenne jogosult.
(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre a köztemetés költségeinek megtérítése alól
a) 50 %-ban mentesíthető, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át,
b) mentesíthető, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
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11. §
(1) A szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatással együtt
rendelkezésre álló keret mértékéig a rászorulóknak természetbeni szociális tűzifa támogatás
biztosítható.
(2) Természetbeni szociális tűzifa támogatásra jogosult az a személy, akinek
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és
b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
(3) A támogatás megállapításakor - a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével előnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,
b) aktív korúak ellátására,
c) időskorúak járadékára, vagy
d) települési támogatásra jogosult.
(4) Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást, támogatásonként legalább
1 m3, de legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.
(5) A tűzifa kiszállításáról - a szociális célú tűzifa támogatás megállapítását követő 3 napon
belül - az önkormányzat gondoskodik, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi
elismervényen köteles igazolni.
(6) A támogatás iránti kérelmet minden év november 1. és február 15. között lehet benyújtani.

11. Szociális alapszolgáltatások
12. §
(1) Az önkormányzat a 3. § (3) bekezdés a)-d) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatásokat a Magyar Kolping Szövetséggel megkötött ellátási szerződés
alapján a KOLPING Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsőbácskai
Kisrégióján (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 142.) keresztül biztosítja.
(2) Csátalja településen a 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti családsegítés a Nagybaracskai
Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti Nagybaracska Község Önkormányzata
(6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.) által működtetett család- és gyermekjóléti szolgálat
útján kerül biztosításra.

-812. Záró rendelkezések
13.§
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. április 15-én lép
hatályba.
(2) A 15. § (2) bekezdése 2016. június 30-án lép hatályba.
14. §
(1) A 9. § rendelkezéseit azon családra is alkalmazni kell, ahol a gyermek 2016. január 1. és
2016. április 15-e között született.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a születési támogatás iránti kérelmet e rendelet
hatálybalépését követő 60 napon belül bármelyik szülő benyújthatja a születési anyakönyvi
kivonat másolatával és a jövedelemigazolásokkal együtt.
15.§
(1) Hatályát veszti
1. a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet,
2. a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletet módosító
7/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a 14. §.
Csátalja, 2016. április 5.

Kovács Antal
polgármester

dr. Horváth Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Csátalja, 2016. április 7.

dr. Horváth Katalin
jegyző

