
poroszr6 Kiizs6g onkorm' nyzatk6pviser6-testi'et6nek
4 I 2015. (02.27,) iinkormd ny zatirendelete

a teleptil6si timogatrisr6t 6s azegy6b szocidlis ellftisokr6t
Poroszl6 K<izsdg Onkorm6nyzatkhpvrsel6-testtilet ny 32,ciix(1) bekezdds a) pontja valamint a 

{1gV1ro, szd,ghelyi air6l sz6l62011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (li bekezJZs S.a osftott fet-adatk<ir6ben eljdwa, a trori6li, ig'prgut6rroi-e, szoci6lis ell6trisokr ol sz6lo1993' 6vi III' tdrvdnv 132. $ (4) b;ke;Jer-gipontj6ban fogtatt ferhatalmaz.salapjSn az alilbbiakat rendelik ei,

I. Fejezet

Altal6nos szabdlyok

1'$ (1) Az e rendeletben meghattrozott hatriskrirciket a kdpvisel6-testtilet, 1firuh'zotthat6skdr-ben a polgrirmester_ 6s a1 onl<orm inyzatszoci6lis bizottskgagyakorolja.
(2) a kdpvis elfi-testiilet hatds kdre :

elemi kdr elhdritdstihoz,
kdre:
I d tfe n n t a rt ds i t dmo g at ds,

ntartdsi tdmogatds,

2. $ (1) Az e rende]etu9n szab6ryozott valamennyi szoci6lis elliitrendelkez6seket 6s az ilrtarinos elj6r6si szabilryokat az szt. 4/A. $_16.(2) Az adott erlttrsn:il alkalm azarfi6 saj6tos elj6r6si szab|iyok azl6dva kertilnek me ghatar oz6sr a.

,r"f?lrt.t;::Hil'#i:atdsi 
erj6r6sra vonatko z6 etjdrrsiszab6lvokat azszt.s. $ (r) bekezd6se

(g Azeljrirdst:
a) az d*ormanyzatihivatalndl sz6ban vagy fr6sban el6terjesztett kdrelemre kell, vagy

r.urf lletve az e rendeletben eghatdrozott dokumentumok-

(6) Aze rendeletben meghatar o.ot"rs#oiitl;*l*: oz6 rettetel megr6t6t a p6nz-beli ds termdszetbeni szocidlis elliitiisok igZnylds6nek 6s megallap it6sinak,valamint foly6sit6-
"616 

631200-9. tut. 27 ') Korm. rendelet t. szarnttmet.klete sze-
tdsdval kell.igazolni. A vagyonnyilatkoz at rr, r*szet - a nyom-

lyi kone vonatkoz6an te1kitorl?egt6l 
eltekintve - az adott ell6t6s'61 meghatirozott szem6-



(7) A hi6nyosan el6terjesztett k6relmek iigy6ben a hianyp6tl6si felhiv6st a k6relem be6rke-
zesdtll szrimitott 5 munkanapon beltil meg kell tenni.

(8) Ha a szoci6lis ell6tds irAnti ig6nyt nem a jogosult terjeszti el6 az eljar6st hivatalb6l kell
meginditani.

3. $ A k6relmez6nek a k6relemben, illetve az awrak mell6kletekdnt benyujtott dokumen-
tumokban felttintetett jtivedelem-adatokat az Szt. 10. $-6ban meghatixozottak szerint kell iga-
zolnia.

4. S (1) A rendszeres p6nzbeli elldtrisok kifizetdse utal6ssal t6rt6nik.
(2) Az eseti teleptil6si t6mogat6sok kifizet6s6re ahir,ipdnztilrb6lkdzplr-zbenkeriil sor.

5. $ (1) A rendszeres p6nzbeli telepiil6sitirmogatint ut6lag, minden h6nap 5-ig kell fo-
ly6sitani.

(2) A rendszeres pdnzbeli teleptil6si tfumogatdst ahatfurozatban meghatfuozott id6pontig
kell foly6sitani.

(3) A term6szetbeni telepiil6si t6mogat6s biztosft6sanak szabdlyait, hat6ridej6t, formfijffi a
vonatkoz6 hattr ozat rendezi.

(4) A rendszeres telepi.il6si t6mogat6s a titmogatftsr6l rendelkezl hatfurozatban megjelott
id6pontt6l illeti meg az &intettet azzal, hogy a jogosults6g kezd6 hdnapjdban a havi tdmoga-
tds teljes osszegdt lcell foly6s{tani.

II. Fejezet

Telepiil6si t6mo gatrisok

6. $ Az dnkormanyzat k6pvisel6-testtlete e rendelet alapjan a jogosultak r6sz6re telepii-
l6si tf mogatist nyrrij t.

7.$ A p6nzbeli telepiildsi tfmogatdsok form6i:

a) Eseti telepiil6si timoeatfs:

aa) teleptil6si l6tfenntart6si trimogat6s,
ab) telepnldsi temet6si t6mogat6s;
ac) telepillsi t6mogat6s elemi kar elharitilsi*toz,

D,) rendszeres telepiil6si tr{mogatds:

b a) telepnll,si l6tfenntart6si t6mo gat6s.



III. Fejezet

P6nzbeli telepiil6si t6mogat6sok formii

1. Telepiil6si l6tfenntart6si t6mogat6s:

8. S (1) Eseti telepiildsi ldtfenntartasi trimogat6sra jogosult az a rendkiv!:ili dlethel:tzetbeke-
rtilt szem6ly, aki 6nmaga, illetve csal6dja l6tfenntart6srir6l m6s m6don nem tud gondorkodtri,
6s akinek csal6dj6ban az egy fore jut6 jcivedelem az Uegsegi nyugdij mindenkori legkisebb
6sszeg6nek 100 oh-At nem haladja meg.

9, S (I) Eseti teleptil6si l6tfenntart6si trimo gatilst egy naptafi 6vben maximum k6t atkatom-
mal lehet adni.

(2) Az egy alkalommal meg6llapitott eseti telepiil6si ldtfenntart6si t6mogat6s legals6 6sz-
szege: 1000,-Ft, maxim6lis iisszege 5000,- Ft.

10. S (1) Rends?eres teleptil6si ldtfenntart6si trimogat6st meg lehet 6llapf tani a8.g megha-
tin ozott felt6teleken tril

a) annak az egyedil6ll6nak, aki 800.000,-Ft-ot el nem 616 vagyonnal rendelkezik, illetve
b) annak a szem6lynek, akinek a csalildjilban M eW fore jut6 vagyon 6rt6ke nem 6ri el az

500.000,-Ft-ot.
(2) A kdrelmez6nek a k6relm6ben indokolni kell a teleptil6si l6tfenntart6si t6mogat6sra va-

16 r6szorultsdg6t.
11. $ (1) Rendszeres teleptildsi l6tfenntart6si trimogat6st havi rendszeressdggel, legal6bb 5

de maximum l2h6naprais meg lehet 6llapftani.
(2) Az egy h6napra meg6llapitott rendszeres teleptil6si l6tfenntart6si t6mogat6s maximdlis

dsszege: 5.000r- F't.

2. Telepiil6si temet6si t6mogat6s

12. $ (1) A temet6si k0lts6gekre tekintettel telepiildsi temet6si tilmogat6sra jogosult az a
szem6ly, akinek a temet6si k0lts6gek visel6se asajdt, illetve csal6dja l6tfenntart6i6t-vesz6lyez-
teti, ff.iggetleniil att6l, hogy a meghalt szem6ly eltemettet6s6re k6teles, vagy tart1sra kdteles
hozzdtartoz6 volt-e vagy sem.

(2) Az (1) bekezd6s szerint a temet6si kdlts6g visel6se az eltemettet6st v6llal6 k6relmez6
l6tfenntart6st akkor veszllyezteti, ha a csal6djriban az egy f6re jut6 jdvedelem az 6regs6gi
nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 150 %-6tnem haladja meg.

(3) A teleptil6si temet6si tdmogatds k6relmezni lehet
a) a temetesi kci lts6 gek megel6le ge zdsdr e, v agy
b) a temetlsi kdltsdgek ut6lagos megt6rit6s6re.
(4) A trimogat6s 6sszeg6t k6relmenk6nt - a helyben szok6sos legolcs6bb temet6si k<ilts6g

tisszeg6nek l0 o/o'ig terjedS dsszegben - kell meg6llapitani. A helyben szok6sos legolcs6bb
temet6si kcilts6g 120.000,- Ft.

(5) A k6relmez6nek a kdrelm6hez a (3) bekezd6s a) pont eset6ben csatolnia kell a temet6si
kiad6sokra vonatkoz6 hivatalos fuajdnlatot, valamint a halotti anyakonyvi kivonatot.



(6) A kdrelmez6nek a k6relmdhez a (3) bekezd6s b) pont eset6ben csatolnia kell k6relmez6
vagy a vele azonos lakcimen 616 k0zeli hozzdtartoz6ja nev6re - ki6llitott szdmla eredeti p6l-
dinyht, valamint a halotti anyakdnyvi kivonatot.

(7) A temet6si kdlts6gek megel6legezdse jogcimen megit6lt telepiil6si tdmogat6srol sz6lo
hatdrozatban meg kell jeltjlni a temet6si el6leggel - sz6ml6val - val6 elszrlmol6s hataridej6t,
amely ahatirozatkiad6s6t6l szitmitott 30 napn6l tribb nem lehet.

(8) A teleptil6si temetdsi t6mogat6s megitdl6s6r6l az Onkormrinyzat k6pvisel6-testtiletdnek
felhatalmaz6sa alapjan, atrvhfnott hat6skdrben a polg6rmester dOnt. A temetkez6si kdlts6gek
megel6legez6se ir6nti kdrelem eset6n a k6relem be6rkez6s6t6l sziimitott 3 munkanapon beltil
kell d0nt6st hozni.

(9) Az eltemettet6 az elhunyt szem6ly eltemettetds6nek k6lts6geihezvagy hozzdj|rultts6hoz
ig6nyelt Onkormrinyzati segdly iranti k6relmet az elhalillozds napj6t6l szlrnitott 60 napon beltil
nyujthatja be.

3. Telepiil6si tdmogatis elemi kdr elhdritilsilhoz

13. $ (1) Elemi krlrra tekintettel telepiil6si t6mogat6sra jogosult az a szem6ly, akinek a be-
kdvetkezett elemi k6rok miatt ldtferurtartdsfitveszelyeztet6 rendkivtili dlethelyzetbe keriilt.

(2) Elemi k6mak min6siil a tiz, robban6s, vihar, viharon kivtili egy6b elemi k6r, fiildcsu-
szaml6s, talaj si.illyed6 s, ftildreng 6s, irv iz miatt bekdvetkezett krlr.

(3) A t6mogat6s Osszege k6relmenkdnt maximum 30.000,- Ft lehet. Egy ingatlanra egy ev-
ben csak egyszer lehet t6mogat6st adni.

() Az (1) bekezd6s szerint a l6tfenntart6st veszdlyezteto rendkiWli 6lethelyzet akkor 6ll
fenn, ha

a) kercImez6 lakhat6srit biztosit6 ingatlan elemi k6rt szenvedett, 6s

b) akdrelmez6nek nincs saj6t, vagy a csal6dja tulajdon6ban 16v6, 6s haszon6lvezeti jog|val
bir6 m6s, a lakhatds6t 1ehet6v6 tevo ingatlana, 6s

c) akdrelmez6nek 6s csal6djanak nincs jelent6s - 800,000,- Ft-ot el6r6 egydb ing6 6s ingat-
lan - vagyona, 6s

d) acsalildjdbanaz egy fore jut6 jOvedelemaz 0regs6gi npgdij mindenkori legkisebb Osz-

szeg6nek t30%-At nem haladja meg,
(5) Az dnkorm6nyzatihivatal jegyzoje, vagy a jegyz6 6ltal kijeldlt dolgoz6ja a k6relem be-

6rkez6s6t6l sz6mitott 8 napon beltil a k6relemmel 6rintett ingatlanon helyszini szeml6t tart. A
k6relmez6 kOteles a helyszini szemldn k0zremtikOdni. Az egyiittmtikOd6s hianya a kdrelem
elutasft6s6t vonja maga ut6n.

(6) A kdrelmez6nek a k6relm6hez csatolnia kell a (4) bekezd6s b-d) pontokra vonatkoz6
nyilatkozatokat.

(7) El kell utasitani azt a k6relmet, mely eset6ben a k6relmez6, illetve csal6dj6ban eI6 sze-
m6ly

a) az elemik{rt sz6nd6kosan idezte elo,
b) az elemrkar elhdritfls6ban, cs<ikkent6s6ben a kdrtilmdnyekhez,lehet6s6geihez k6pest

nem, vagy nem megfelel6 m6rtdkben vett r6szt.
(8) Az elemi k6na tekintettel kdrelmezett teleptil6si t6mogat6s megit6l6s6r6l az 6nkor-

mSnyzat k6pvisel6-testtilete a k6relem bedrkez6s6t6l szdmitott 20 napon beltl dOnt,
(9) A trimogat6st megit6l6 hatitrozatban - legfeljebb 3 h6napos hatririd6 megad6s6val - a

jogosultat kOtelezni kell arra, hogy t6mogat6si dsszeg c6l szerinti felhaszn6l6sar6l - a nev6re,
vagy a csal6dja valamely tagjanak nev6re sz6l6 szflnrl6val - elsz6moljon.



(10) Amennyiben a jogosult a t6mogat6st rdszben, vagy egdszben nem atimogathsi c6l sze-
rint haszn6lta fel, vary az elsz6mol6si k0telezetts6g6nek hatarid6ig nem tesz eleget hattnozat-
ban kell kdtelezni atlmogatds megt6rit6s6re.

IV. Fejezet

Term6szetben nyfjtott szociilis ell6t6s

4. Kiiztemet6s

14. $ (1) A kciztemet6s kdlts6g6t nem lehet a helyben szok6sos legolcs6bb temet6si kdlt-
s6gn6l magasabb dsszegben meg6llapitani.

(2) A teleptil6si Onkorminyzat kiilOn0s m6lt6nyoss6gb6l azSzt.48. $ (3) bekezd6s b) pont-
j 6b an me ghatir o zott me gt6rit6 s i kdtelezetts6 g al 6 I :

a) rdszben mentesitheti az eltemettet6sre kdteles szemdlyt, amennyiben az lrintett szem6ly
csal6dj6ban az egy f6re jut6 jdvedelem nem 6ri el az oregs6gi nyugdij 130 o -At, egyedtil 616

esetdn al50Yo-6t,

V. Fejezet

Szociflis alapszolg6ltat6sok

15. $ (1) A teleptil6si onkormrlnyzat a szemelyes gondoskod6s k<ir6ben

a) szocidlis 6tkeztet6s,

c) a csal6dsegit6s,

d) ahtui segits6g nffit6s

szocirilis alapszolgilltat6si formak ig6nybev6teli lehet6s6g6t biztositja.
(2) A szolgfltat6st nyujt6 intdzm6nyvezet6 kiildn eljar6s n6lki.il k0teles ell6t6st nffitani
a) ha azzal meg lehet elozni az &intett szem6ly dletvesz6lyes 6llapotba keriil6sdt , ydry
b) az ell6t6st az (l) bekezd6s a), b) 6s d) pontja eset6ben rendkiviili id6jrir6si helyzet indo-

kolja,
(3) Kiil0n eljrlr6s keret6ben akkor lehet ell6t6st nyrijtani, ha az ellfltdst az drintettnek meg6l-

lapitoltfl<, de annak ig6nybev6tel6vel felhagyott, majd az ell6t6s meg6llapft6s6t kdvet6 2 h6-
napon beltl ism6t kdri az ell6t6st 6s kdzben az elliltds nyujt6s6nak felt6telei tov6bbra is fenn-
6llnak.

(4) A szem6lyes gondoskod6s keret6ben nyfjtott e116t6s megszrinik:
a) ajogosulatlan ig6nybev6tel eset6n, vagy
b) anenrtybenaz ell6t6sr6l azerintett ir6sban lemond.



(5) A szoci6lis tdrv6nyben, illetve e rendeletben meghatarozou felt6telek hitlny6ban vagy a
szoci6lis ttirv6ny 6s e rendelet megs6rt6s6vel nyfjtott szoci6lis alapszolgfultatdst a (4) bekezd6s
a) pontja szerint meg kell sztintetni, tov6bb6 az elllthstjogosulatlanul 6s rosszhiszemrien
ig6nybevev6t k6telezni kell az int6zm6nyi t6rit6si dij teljes 0sszeg6nek megfizet6sere. Azell6-
t6s megsziintet6s6t 6s az esetleges megt6rit6si kdtelezetts6get hatirozatbakell foglalni.

16 .$ (l) A szem6lyes gondoskod6s6rt fizetend6 tdrit6si dijak m6rtdk6t az dnkorm6nyzat az
5n.92. $ (2) bekezd6s f) pontja alapjin rendeletben illlapitjameg. A t6rit6si dijakat az l. mel-
l6klet tartalmazza.

5. Szoci6lis 6tkeztet6s

17. $ (1) Az etkeztet6s keretdben azoknak a szoci6lisan r6szorultaknak alegalilbb napi egy-
szeri meleg 6tkez6s6r6l kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt.62. $ (1) bekezd6s6ben
me ghatfir ozott fe lt6teleknek.

(2) AzSzt.62. $ (1) bekezd6se alkalmazilsilban szoci6lisan r6szorult szem6ly
a) a jlvedelmi helyzete miatt, akinek ahaztartilsilban az I fore jut6 havi jOvedelem nem ha-

ladja meg az 0regs6gi nyugdij mindenkori legkisebb dsszegdnek 250 Yo-6t,vagy
b) akora miatt, ha egyedtil 616 6s bet0ltOtte 60.6let6v6t,vagy nem egyedtil 616 eset6n, ha

6tlag6letkora el6ri a 62.6vet, vagy
c) az eg1szs6gi 6llapota miatt,ha ahiniorvos igazolja, hogy a betegs6g jellege miatL az

6rintett nem k6pes biztositani a napi egyszeri meleg 6tkeztet6st, vagy
d) afogyatdkoss6g 6s pszichi6triai betegs6ge miatt, ha a vonatkoz6 orvosi szakv6lem6nyek

alapj6n a h6ziorvos igazolja, hogy a betegsdg jellege miatt az 6rintett nem kdpes biztositani a
napi egyszeri meleg 6tkeztet6st, vagy

e) a szenved6lybetegsdge miatt, ha a vonatkoz6 szakorvosi szakv6lem6nyek alapjfu ahazi-
orvos igazolja, hogy a betegs6g jellege miatt az 6rintett nem k6pes biztositani a napi egyszeri
meleg 6tkeztet6st, vagy

fl ahajllktalans6ga miatt, ha a szem6ly nyilatkozatdban tart6zkoddsi helyek6nt az cinkor-
mdnyzat illet6kess6gi terulet6t jelOlte meg, 6s a hajl6ktalan 6tkeztet6s6nek hirinya veszelyezteti
a hajl6ktalan 6let6t.

18. $ (1) Az dnkormfnyzat az etkeztetdsi szolg6ltathst a Poroszlf Kdzsdgi Onkormdnyzat

fenntartdsdban ldv6 Konyha . (szdkhelye: 3388 Poroszl6, Palota ilt 4.) kdzremtikddds6vel 16t-
ja el.

(2) Az Onkormrinyzat az 6tkeztet6st az (l) bekezddsben meghatiirozott
intezmlnybllaz6telhfzhozsz6llit6s6valbiztositja.

(3) Az 6tkeztet6s nyujt6sanak konkrdt m6djar6l a szolgilltat6st meg6llapit6 hatfuozatban
kell rendelkezni.

6. Csalddsegft6s

19. $ Az dnkormfunyzat a csal6dsegitds k0r6be tartoz6 feladatait a Tisza-mente Onkor-
minyzatok Mikro-t6rs6gi Tirsul{sa (sz6khelye: 3388 Poroszl6, F6 rit 6.) intdzmlnyihdt-
t6rre1, illetve kOzremrikdd6sdvel l6tia el.



7, H6zi segits6 gnyfj tis

20. $ Az dnkormanyzat ah6zi segits6gnyfjt6si feladatait a Tisza-mente Onkormdnyzatok
Mikro-t6rs6gi T6rsul6sa (sz6khelye: 3388 Poroszl6, F6 ft 6.) int6zmdnyi h6tt6rrel l6tja el.

VI. Fejezet
Szakositott ell6t6s

8. Apokist, gondozist nyfjt6 int6zm6ny

21. g lU Az cinkorminyzat az dnmaguk elliltdsranem k6pes szem6lyek teljes krini el16t6s6-
16l az 6po16st, gondoz6st nyujt6 Id6sek Otthona int6zmdnydben gondoskodik.

l2l Az intdzm6nyben gondoz6si sziiks6glettel rendelkez6m 6regs6gi nyugdijkorhatirtbe-
tdltdtt szem6lyek l6that6k el.

l3l Az intlzmlnyben a 18. 6letdvet betOlt0tt, onmagar6l gondoskodni nem k6pes gondo-
z6si sztiks6glettel rendelkez6 is ell6that6, ha az ellilthsa m6s int6zm6nyben nem biztosit-
hat6.

l4l Az int6zm6nybe a felvdtelt nyert szemdllyel egyi.itt legal6bb egy 6ve egy0tt 6l6hir:as-
t6rsa, 6lettiirsa, testvdre, 6s fogyat6kos kdzeli hozziltartoz6ja meghatttrozott gondoz6si
sztiks6glet hianySban is felvehet6

/5/ A gondoz6st ig6nyl6 kdrelme alapjdn a gondozdsi sziiksdglet vizsgillatht az intezmlny-
vezet6 vdgzi el 6s meg6llapitja a napi gondoz6si sztiks6glet m6rt6k6t.

/6/ Az int6zm6ny gazdasfugi kihaszn6ltsdga erdekeben olyan szem6ly is ell6that6, - ha a
t6rit6si dij megfrzet6s6t saj6t maga,vagyhozzdtartozojavdllalja, - aki nem rendelkezik
az e tdrv6nyben el6irt gondoz6si sztiksdglettel, legfeljebb a fer6helyszfim 15 %-ig.

VII. Fejezet
Egy6b rendelkez6sek

22. $ A rendeletben nem szab6|yozott k6rd6sekben az Szt., valamint a v6grehajt6sara ki-
adott korm6nyrendeletek 6s m6s fels6bb szintti jogszab6lyok rendelkez6seit kell alkalmazni.

23. $ (1) A k6pviselo-testiilet az Szt.58 $ (2) bekezd6s6ben foglalt felhatalmazds alapjdn
lftrehozza a szoci6lpolitikai kerek asrtaI. A szoci6lpolitikai kerek asztal6vente legal6bb egy
alkalommal, illetve szi.iks6g szerint tartja til6s6t.

(2) A szocidlpolitikai kerekasztal tagjainak min6stilnek a t0rv6nyben meghat6rozottakon
kivtil a k0vetkez6 szervezetek k6pvisel6i:



a) Tisza-mente OnkormdnyzatokMikro-tdrsdgi Tarsul6s k6pvisel6je (3388 Poroszl6, A1-

kotmany rit 7.)

b) Vass Lajos Altalinos Iskola k6pvisel6je (3388 Poroszl6, Alkotm6ny ft 3.),
c) poroszl6i Napsugar 6voda k6pvisel6je (3388 Poroszl6, J6zsef Attila rit 15.)

VIII. Fejezet

2616 rendelkez6sek

24. $ (1) E rendelet 2015.6v marcius h6 01. napjdn 16p hat6lyba.
(2) Hat6lyba l6pds6vel egyidejrileg hat6ly6t veszti a pdnzbeli 6s termdszetben nyirjtott szo-

: ci6lis 6s egyes szem6lyes gondoskod6st nfijt6 ell6t6sokr6l sz6l6 412014, (1L27 .) 0nkorm6ny-'. 
zati rendelet,

' 
Poroszl6. 20t5.febru6r 26.


