Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2003 (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Egységes szerkezetben a
29/2003.(XII.16.), 5/2004.(III.09.), 16/2004.(VI.22.), 22/2004.(XII.21.), 9/2005.(V.24.),
14/2005.((IX.13.), 9/2006.(III.28.), 16/2006.(VI.27.), 23/2006.(XI.28.), 12/2008.(VII.08.),
4/2009.(III.31.), 2/2010.(II.16.), 6/2010.(III.30.), 2/2011. (II. 15.), 9/2011. (III. 30.), 21/2011. (IX.
13.), 23/2011. (XI. 29.), 1/2012. (I. 24.), 5/20132. (III. 28.), 16/2012. (XII. 01.) és a 7/2013. (IV. 12.)
önkormányzati rendeletekkel
Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8.§. (1), 9.§. (3), 16.§. (1), bekezdéseiben, valamint „A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján és az abban
foglaltak végrehajtására az alábbiak szerint rendelkezik:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – a település költségvetési teherbíró
képességétől függően – meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátási formák mellett
azokat a helyi ellátási formákat és az azokra szóló jogosultság feltételeit, amelyek az arra rászorulók
megélhetési gondjait csökkentik.
2. §1
(1) Jelen rendelet hatálya – a (2)-(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – kiterjed az Önkormányzat
illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen
Bélapátfalva Város közigazgatási területén élő
a.) magyar állampolgárokra;
b.) bevándoroltakra és letelepedettekre;
c.) hontalanokra;
d.) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak az Önkormányzat
területén tartózkodó állampolgáraira is.
(3) 2 A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az
Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát
Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik az Önkormányzat illetékességi területén.
(4)3 A rendelet hatálya a szociális alapszolgáltatások tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl kiterjed Bükkszentmárton, Mónosbél, Nagyvisnyó és Szilvásvárad községek
közigazgatási területén élő lakosokra.
3. §4
(1) A jogosultak részére szociális rászorultság esetén pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
állapíthatóak meg.
(a) Pénzbeli szociális ellátások:
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aa) rendszeres szociális segély,
ab) lakásfenntartási támogatás,
ac) ápolási díj,
ad) átmeneti segély,
ae) temetési segély.
(b) Természetben nyújtott szociális ellátások:
ba) köztemetés,
bb) temetési segély,
bc) lakásfenntartási támogatás,
bd) átmeneti segély,
be) közgyógyellátás.
(2) Szociális alapszolgáltatások
a) az étkeztetés,
b) a házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás.
(3) A (2) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatások a Bélapátfalvai
Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ működésével valósulnak meg.
4. §5
(1) A képviselő-testület saját hatáskörben dönt a térítési díjak megállapításáról és az ápolási díjról.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt:
a) az átmeneti segélyről,
b)6 Hatályon kívül
c) temetési segélyről,
d) az ápolási díj évenkénti felülvizsgálatáról.
A szociális ellátások elbírálásának szabályozása
5. §
(1)7 A kérelmezőnek az ellátások elbírálásához a kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz vagy a
különböző ellátást nyújtó intézmény vezetőjének az arra rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet
benyújtani. Az e rendeletben meghatározott valamennyi szociális ellátás iránti kérelemhez, a
jogosultság megállapításához, illetve a jogosultság fennállásának időszakonkénti felülvizsgálatához (a
továbbiakban együtt: kérelem) mellékelni kell:
a.) 8a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres
jövedelméről kiállított igazolásokat, ide nem értve az Önkormányzat, illetve a jegyző által
megállapított szociális ellátásokról szóló igazolásokat;
b.) nyilatkozatot a kérelmező és családja, valamint az életvitelszerűen együttlakó személyek
számáról, és családi kapcsolatáról;
c.) a kérelmező családjában (háztartásában) élő 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási
igazolását;
d.) elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermektartásdíjról rendelkező
jogerős bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló nyilatkozatot, igazolást, illetve a
gyermektartásdíj megelőlegezéséről szóló határozatot;
e.) a jogszabály által előírt és a jogosultság megállapításához szükséges egyéb nyilatkozatokat és
igazolásokat.
(2)9 A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó időszak:
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a.) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó jövedelmét
b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagát
kell figyelembe venni az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben szabályozottak szerint.
Valótlan tartalmú jövedelemigazolás csatolása, vagy a jövedelmek eltitkolása a támogatásból való
kizárással jár.
(3)10 A kérelem tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, TAJ számát, lakó- és
tartózkodási helyét; a kérelmezővel együtt élő személyek nevét, születési helyét, idejét, családi
kapcsolatát; a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelmi helyzetére vonatkozó
nyilatkozatát.
(4)11 A szociális alapszolgáltatási ellátások igénylése iránti kérelmet – a 9/1999.(XI.24.) SzCsM
rendelet 1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon – az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez
kell benyújtani, aki írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt az ellátás biztosításáról.
(5) A hivatal helyszíni szemle /környezettanulmány/ és egyéb bizonyítékok alapján a kérelemben
foglalt adatok valódiságát felülvizsgálja.
(6) Ha a rendelet másképpen nem rendelkezik a megállapított támogatás kifizetésének módját /pl.:
postai átutalás, utalvány, készpénz/ a hivatal a jogosult egyéni körülményei, az ellátás célja és
lehetőségei alapján határozza meg.
(7) A pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásának elősegítése céljából megbízás alapján a
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ12 szociális szolgáltatást végző
személyei segítséget nyújtanak az életvezetési gonddal küzdő családoknak.
(8)13 Az e rendeletben meghatározott szociális ellátást megállapító határozatban elrendelhető, hogy a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást a jogosult javára, de közvetlenül közüzemi vagy
pénzintézeti számlára, illetve a hitelező számára kell kifizetni.
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
5/A. §14
(1) Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetében a
Képviselő-testület a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben
annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból elengedheti
vagy csökkentheti, illetve legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet.
(2) Az a személy (család), aki a jogosulatlanul felvett szociális támogatásra vonatkozó megtérítési
kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet az e
rendeletben szabályozott szociális ellátásban.
II. Pénzbeli ellátások
5/B. §15
Hatályon kívül
Rendszeres szociális segély
6. §16
(1)

Az az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő, aki
a.)17 a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
b.) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerint gyermekgondozási támogatásban,
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gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani,
c.)18 e § (9) bekezdése szerinti személy,
a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központtal19 köteles
együttműködni.
(2) Az együttműködési kötelezettségről az önkormányzat a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központtal20 megállapodást köt.
(3) Az együttműködési kötelezettségről a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban
rendelkezni kell:
- meghatározott határidőn belül fel kell vennie a kapcsolatot az együttműködésre
kijelölt intézménnyel nyilvántartásba vétel céljából,
- együtt kell működnie programjának kidolgozásában,
- minden tőle telhetőt meg kell tennie programjának sikeres végrehajtása érdekében.
(4)

Az együttműködésre kijelölt szerv feladata:
- a rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett személy
tájékoztatása az együttműködési kötelezettség feltételeiről, menetéről, megállapodás
kötése az együttműködés konkrét tartalmára vonatkozóan,
- az egyénre szabott program kidolgozása az együttműködésre kötelezett személy
bevonásával,
- a program végrehajtásának figyelemmel kisérése és a sikeres végrehajtás érdekében a
szükséges segítség megadása,
- a program befejeztével annak lezárása, értékelése,
- a jegyző tájékoztatása:
- az együttműködésre való jelentkezés elmulasztásáról,
- az egyénre szabott program kidolgozásáról, annak aláírásáról, illetve az
együttműködésre kötelezett személy részéről az aláírás megtagadásáról,
- a program lezárásáról és az elkövetkezendő időszakra vonatkozó javaslatról.

(5)

A beilleszkedést segítő programok típusai különösen az alábbiak lehetnek:
a.) foglalkoztathatóság javítása,
b.) álláskeresésre felkészítés,
c.) képességfejlesztés,
d.) szinten tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése,
e.) életmódformálás,
f.) más ellátás igénybevételéhez történő segítségnyújtás.

(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az
együttműködési kötelezettségét megszegi:
- együttműködésre kijelölt intézménnyel nem veszi fel a kapcsolatot meghatározott időn
belül,
- beilleszkedést segítő programban történő nem együttműködés esetén.
(7) A segélyben részesülő személy kötelezettségeinek és azok nem teljesítésének esetére kiszabható
szankcióknak a szabályozása mellett az őt megillető jogok:
- kérhesse indoklással alátámasztva az együttműködésre kijelölt intézmény vezetőjétől
másik program kidolgozását, ha az intézmény által javasolt programmal nem ért egyet,
- kezdeményezhesse az intézmény vezetőjénél a program megváltoztatását, ha a
körülményeiben változás következik be (pl. egészségi állapota megromlik).
(8)

21

(9)22 Az önkormányzat az aktív korúak ellátására jogosult személyeknek az Szt. 37. § (1) bekezdés a)c) pontjaiban foglaltakon túl az alábbi mentesítési feltételeket állapítja meg:
1. tartósan beteg gyermek egyik szülője,
2. fogyatékos személlyel, az Szt. szerinti egy családban élő személy,
3. három vagy több, az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja, db) alpontja szerinti gyermeket nevelő
egyik szülő,
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4. várandós anya,
5. egészségi, mentális állapota miatt közfoglalkoztatásba igazolhatóan be nem vonható személy.
Lakásfenntartási támogatás
7. §23
Hatályon kívül
Ápolási díj
8. §
(1)24 Ápolási díjat állapít meg az Szt. 43/B .§. (1) bekezdésében szabályozott esetben annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és akinek
családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
(2)25 Az ápolási díj havi összege az Szt. 43/B. §. (1) bekezdésében szabályozott esetekben az éves
központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.
(3)26 Az ápolási díj megállapítását megelőzően a kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének
feltárása céljából környezettanulmányt kell készíteni, és azt szükség szerint, illetve évente a
felülvizsgálat során meg kell ismételni.
(4)27 Az (1) bekezdés alapján megállapított ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat során a jogosult évente köteles jövedelemigazolást benyújtani. Amennyiben ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást a következő hónap első napjától meg kell szüntetni.
Átmeneti segély
9. §28
(1) Az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akinek
családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.
(2) Ha az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
nem haladja meg átmeneti segélyt az alábbi indokokra való tekintettel kell megállapítani:
a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére,
b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik
közgyógyellátási igazolvánnyal,
c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
d) elemi kár, baleset esetén,
e) szabadságvesztésből való szabadulás esetén, ha a szabaduláskor a kérelmező rendelkezésére álló
összeg a rendszeres szociális segély havi összegét nem haladja meg.
(3) A segély összege egy alkalommal nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50 %-át. Rendkívüli élethelyzet, természeti csapás, elemi kár esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladhatja meg.
(4) Átmeneti segélyt évente legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani, azzal a feltétellel, hogy
negyedévente egyszer lehet kérelmet benyújtani.
(5) Az átmeneti segély megállapítása kérelemre vagy hivatalból történhet.
(6) A kérelmet a segélyre szoruló személy, illetve bárki előterjesztheti, aki tudomást szerzett a
segélyre szoruló helyzetéről.
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(7) A Polgármesteri Hivatal a segélyt igénylők szociális helyzetéről tájékozódik, megállapításait
írásban, környezettanulmányban rögzíti. A segélyt igénylő köteles szociális helyzetének feltárásában
együttműködni.
(8) Az átmeneti segély igénylésekor a Polgármesteri Hivatal vizsgálja a kérelmező vagyoni helyzetét a
benyújtott kérelem alapján, amelyben fel kell tüntetni a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban
élő személyek használatában, üzemeltetésében lévő gépjárműveket is. Amennyiben a kérelmező
gépjárművel rendelkezik – annak fenntartásáról gondoskodni tud -, átmeneti segélyre nem jogosult,
kivéve, ha gépjárművét súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel tartja fenn.
9/A. §29
(1)30 Átmeneti segély nyújtható pénzbeli támogatásként, utalványként, kamatmentes kölcsön
formájában, tűzifa formájában, valamint vetőmagcsomagként.
2) Pénzbeli támogatás helyett legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosáig terjedő kamatmentes kölcsön nyújtható a kérelmezőnek, ha alaposan feltételezhető,
hogy anyagi nehézségei átmenetiek és ezt követően a kölcsön visszafizetése a létfenntartását nem
veszélyezteti.
(3) A kölcsön visszafizetésének ideje maximum 1 év, melyet havi egyenlő részletekben kell
megfizetni minden hónap 10 napjáig.
(4) A kölcsön nyújtásáról szerződést kell kötni, amelyben meg kell határozni a visszafizetés idejét, a
törlesztés feltételeit és a visszafizetést biztosító garanciákat.
(5) Az önkormányzat az aktív korú, átmeneti segélyre jogosultak részére – kérelem alapján – márciusmájus hónapokban vetőmagcsomagot biztosít, azzal a feltétellel, hogy az igénylő vállalja a saját,
illetve a vele közös háztartásban élő személy tulajdonában levő kertjének (min. 100 m2) megművelését
és beültetését. A vetőmagcsomag tartalmát a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság határozza meg.
(6) További átmeneti segély a vetőmagcsomag átvételét követően két alkalommal igényelhető,
negyedévente egyszer, azzal a feltétellel, hogy az (5) bekezdésben foglaltak vállalását teljesíti,
amelynek teljesülését a Polgármesteri Hivatal jogosult ellenőrizni.
(7) A nem aktív korú vagy kerttel nem rendelkező és azon személyek esetében, akik vetőmagcsomagot
nem igényeltek, azonban kertjük műveléséről gondoskodnak, az (5) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
(8)31 Átmeneti segély tűzifa formájában annak nyújtható, akinek családjában az egy főre eső
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg és háztartása tagjai
egyikének sincs lakásfenntartási támogatás megállapítva. Átmeneti segély tűzifa formájában történő
megállapításakor a 9. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.
Temetési segély
10. §32
(1) A meghalt személy eltemettetőjének egyszeri átmeneti segélyként temetési segélyt nyújt pénzben
vagy természetben.
(2)33 Temetési segélyben részesül az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg.
(3)34 A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20 %-a, de
elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a
létfenntartását veszélyezteti.
(4)35 A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége: 100.000.- Ft.
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(5)36 A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát amennyiben az elhunyt az Önkormányzat illetékességi területén nem rendelkezett lakóhellyel -, és a
temetési számla eredeti példányát.
Köztemetés
10/A. §37
(1) A köztemetésre vonatkozó részletes szabályokat a Szt. 48. §-a tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól
– különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén – részben vagy egészben mentesítheti.
Különös méltánylást érdemlő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
a kötelezettnek és családjának számottevő vagyona nincs, továbbá a hagyaték nem nyújt megfelelő
fedezetet a hagyatéki teherként bejelentett temetési költségek kielégítésére.
III. Természetben nyújtott ellátások
Közgyógyellátás
11. §38
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
gyógyító ellátások igénybevételére gyógyszerkerete erejéig, illetve a közfinanszírozás alapjául
elfogadott ár erejéig térítésmentesen jogosult. A közgyógyellátásra való jogosultság a Szt. 50. § (1),
(2) bekezdésein kívül is megállapítható abban az esetben, ha:
a.) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
pedig eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át,
b.) egyedül élő kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége pedig eléri
az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének
25 %-át.
Adósságkezelési szolgáltatás
12.§. 39
Hatályon kívül
IV.40 Szociális szolgáltatások
Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók
részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint
egészségügyi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
Alapszolgáltatások
Étkeztetés
13. §41
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Szociálisan rászorult:
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- az e rendelet 2. mellékletében meghatározott a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
keretében járó kizárólag: saját jogú nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátásban részesülő,
- aki egészségi állapota miatt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
az étkezést nem tudja biztosítani,
- a fogyatékos,
- pszichiátriai beteg, mentális beteg,
- a szenvedélybeteg,
- a hajléktalan személy.
(3) A szociális rászorultság fennállását a kérelem benyújtása során hitelt érdemlően igazolni kell.
(4) Az önkormányzat az étkeztetést a hét öt napján biztosítja oly módon, hogy azt az igénylő helyben
fogyasztja el, saját maga elszállítja, vagy házhoz szállítással.
(5) A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani az
arra rászorulónak, aki krízishelyzetben van és az étkeztetés biztosítása életmentő számára.
(6)42 Hatályon kívül
Házi segítségnyújtás
14. §43
(1) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás
átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az
intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet
vizsgálata nélkül is nyújtható.
(2) Ha a kérelem teljesítésére- kapacitás hiányában- azonnal nincs lehetőség a szolgáltatás nyújtását a
jelentkezés sorrendje, az egészségügyi indokoltság és a családlátogatás során tapasztaltak határozzák
meg.
Az ellátás megszüntetésének esetei és módja
15. §44
(1) A jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti.
(2) A jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban
foglaltak szerint szűnik meg.
(3) Az intézmény vezetője a jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a.) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b.) a házirendet súlyosan megsérti,
c.) intézményi elhelyezése nem indokolt.
(4) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról
írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.
Térítési díjak
16. §45
A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjakat a 3. melléklet tartalmazza.
Megállapodással összefüggő kérdések
17. §46
(1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető és az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője között kötött megállapodás az Szt. 94/B.§ (2) bekezdésén túl az alábbi:
A jogosult és hozzátartozója nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az
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- intézményi felvételkor kapott tájékoztatást tudomásul vette és tiszteletben tartja,
- adatot szolgáltat az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz,
- a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit, és a jogosult, továbbá a közeli
hozzátartozója személyi azonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az
intézmény vezetőjével,
a személyi térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő 15. napjáig megfizeti az ellátást
nyújtó intézménynél.
Helyi szociálpolitikai kerekasztal
18. §47
(1) Bélapátfalva Városi Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet. A szociálpolitikai
kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése.
(2) Véleményezi a szociális alap- és szakellátás rendszerének fejlesztésre vonatkozó tervezeteket,
együttműködési lehetőségeket.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze és vezeti.
(4) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az
ülések nyilvánosak.
(5) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak felsorolását ezen rendelet 1.sz melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
19. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(1) Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat szociális
ellátásokról szóló 7/1997. (IV. 07) sz.
9/1997. (IX. 08.) sz.
10/1997. (XI. 24.) sz.
6/1998. (IV. 27.) sz.
5/1999. (II. 15.) sz.
14/1999. (V. 31.) sz.
9/2000. (IV. 18.) sz.
16/2000. (XII. 04.) sz.
7/2001. (II. 12.) sz.
3/2003. (I. 27.) sz.
adósságkezelés címén nyújtható szociális támogatásokról szóló
8/1998. (IX. 28.) sz.
rendeletei.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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1. melléklet
Bélapátfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2003. (IX. 10.) önkormányzati
rendeletéhez
Bélapátfalva Város Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai
Állandó tagok:
1.
2.
3.48
4.
5.
6. 49
7.50
8.51

Bélapátfalva Város Önkormányzat képviseletében
Heves Megyei Önkormányzat képviseletében, mint az önkormányzat
működési területén szociális intézményt működtető fenntartó
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
képviseletében
Alapellátási Szakreferens
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és
Módszertani Intézetének Igazgatója
Helyi Mozgáskorlátozottak képviseletében
Helyi Nyugdíjasok szervezete képviseletében
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

2 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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2. melléklet
Bélapátfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2003. (IX. 10.) önkormányzati
rendeletéhez52
Szociálisan rászorult:
-

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások:
- az öregségi nyugdíj,
- a rokkantsági nyugdíj,
- a baleseti rokkantsági nyugdíj,
- rehabilitációs járadék.

-

Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:
- rendszeres szociális járadék,
- átmeneti járadék,
- bányász dolgozók egészségkorosodási járadéka,
- rokkantsági járadék.

-

egészségi állapota miatt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel az étkezést nem tudja biztosítani: betegség, lábadozás,
fogyatékos: aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb
összegű családi pótlékban részesül,
pszichiátriai beteg, mentális beteg,
szenvedélybeteg,
hajléktalan.

-
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3. melléklet
Bélapátfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2003. (IX. 10.) önkormányzati
rendeletéhez53
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
intézményi térítési díjai
Szociális étkeztetés
Bélapátfalva
Ebéd kiszállítás nélkül:
Ebéd kiszállítással:
Bükkszentmárton, Mónosbél
Ebéd kiszállítás nélkül:
Ebéd kiszállítással:
Nagyvisnyó
Jövedelemhatár (Ft)
Ebéd kiszállítás nélkül: 42.750,- Ft-ig
42.751-85.000,- Ft
85.501,- Ft felett
Ebéd kiszállítással:
42.750,- Ft-ig
42.751-85.000,- Ft
85.501,- Ft felett
Szilvásvárad
Jövedelemhatár (Ft)
Ebéd kiszállítás nélkül: 42.750,- Ft-ig
42.751,-57.000,- Ft
57.001,-85.500,- Ft
85.501,- 99.750,- Ft
99.751,-114.000,- Ft
114.001,- Ft felett
Jövedelemhatár (Ft)
Ebéd kiszállítással:
42.750,- Ft-ig
42.751,-57.000,- Ft
57.001,-85.500,- Ft
85.501,- 99.750,- Ft
99.751,-114.000,- Ft
114.001,- Ft felett

Házi segítségnyújtás:

Nappali ellátás:
Bélapátfalva
Teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna):
ebből: Ebéd:
Tízórai:
Uzsonna:
Intézményi tartózkodási díj étkeztetés
igénybevétele mellett:
Intézményi tartózkodási díj étkeztetés
igénybevétele nélkül:

433 Ft/nap/adag
496 Ft/nap/adag
433 Ft/nap/adag
520 Ft/nap/adag

304 Ft/nap/adag
336 Ft/nap/adag
369 Ft/nap/adag
354 Ft/nap/adag
336 Ft/nap/adag
419 Ft/nap/adag
286 Ft/nap/adag
358 Ft/nap/adag
387 Ft/nap/adag
458 Ft/nap/adag
487 Ft/nap/adag
501 Ft/nap/adag
386 Ft/nap/adag
458 Ft/nap/adag
487 Ft/nap/adag
558 Ft/nap/adag
587 Ft/nap/adag
601 Ft/nap/adag

-

591 Ft/nap
433 Ft/nap
79 Ft/nap
79 Ft/nap
-
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Eseti térítési díj (rendezvényekre):
Szilvásvárad
Nappali teljes ellátás (tízórai , ebéd)
Jövedelemhatár (Ft)
42.750,- Ft-ig
42.751,-57.000,- Ft
57.001,-85.500,- Ft
85.501,- 99.750,- Ft
99.751,-114.000,- Ft
114.001,- Ft felett
Ebből ebéd:
42.750,- Ft-ig
42.751,-57.000,- Ft
57.001,-85.500,- Ft
85.501,- 99.750,- Ft
99.751,-114.000,- Ft
114.001,- Ft felett
Tízórai:
Intézményi tartózkodási díj:

40-300,- Ft-ig

526 Ft/nap
598Ft/nap
627 Ft/nap
698 Ft/nap
727 Ft/nap
741 Ft/nap
286 Ft/nap
358 Ft/nap
387 Ft/nap
458 Ft/nap
487 Ft/nap
501 Ft/nap
150 Ft/nap
90 Ft/nap

Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

1

A 2. § (1) bekezdését módosította a 16/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. december 2ától
2
A 2. § (3) bekezdését módosította az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február 1-től
3
A 2. § (4) bekezdését módosította a 7/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. április 13-ától
4
Módosította: 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. december 1. napjától
5
Módosította: 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. december 1. napjától
6
A 4. § (2) bekezdés b) pontját hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatálytalan:
2012. február 1-től
7
Az 5. § (1) bekezdését módosította a 12/2008 (VII. 08.) rendelet, hatályos 2008. július 8-ától
8
Az 5. § (1) bekezdés a) pontját módosította az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február
1-től
9
Az 5. § (2) bekezdését módosította a 12/2008 (VII. 08.) rendelet, hatályos 2008. július 8-ától
10
Az 5. § (3) bekezdés szövegét módosította az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február
1-től
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Az 5. § (4) bekezdés szövegét a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
Az intézmény elnevezését módosította a 4/2009.(III.31.) rendelet, hatályos 2009.április 1-étől
13
Az 5. § (8) bekezdés szövegét a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
14
Az 5/A. §-t a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
15
Az 5/B. §-t hatályon kívül helyezte a 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2011. december
1-től
16
A 6. §-t a 4/2009.(III.31.) rendelet módosította, hatályos 2009. április 1-étől
17
A 6. § (1) bekezdés a) pontját módosította az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február
1-től
18
A 6. § (1) bekezdés c) pontját beiktatta a 21/2011. (IX. 13.) rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-étől
19
Az intézmény elnevezését módosította a 4/2009.(III.31.) rendelet, hatályos 2009.április 1-étől
20
Az intézmény elnevezését módosította a 4/2009.(III.31.) rendelet, hatályos 2009.április 1-étől
21
Hatályon kívül helyezte: 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2011. február 21. napjától
22
Módosította: 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. december 1. napjától
23
A 7. § -t hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2012. február 1-től
24
A 8. § (1) bekezdésének szövegét a 14/2005. (IX. 13.) rendelet 1. § (1) bekezdése módosította 2005.
szeptember 30-ai hatállyal.
25
A 8. § (2) bekezdését módosította a 21/2011. (IX. 13.) rendelet, hatályos 2011. szeptember 15-étől
26
A 8. § (3) bekezdés szövegét a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
27
A 8. § (4) bekezdés szövegét a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
28
Módosította: 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. december 1. napjától
29
Beiktatta: 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. december 1. napjától
30
A 9/A. §(1) bekezdését módosította az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február 1-től
31
A 9/a. § (8) bekezdését beiktatta az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február 1-től
32
A 10. § szövegét a 29/2003. (XII. 16.) rendelet állapította meg 2003. december 16-ai hatállyal.
33
A 10. § (2) bekezdését módosította a 23/2006. (XI. 28.) rendelet, hatályos 2007. január 1-jétől
34
A 10. § (3) bekezdését módosította a 9/2006 (III. 28.) rendelet, hatályos 2006. március 28-ától
35
A 10. § (4) bekezdését módosította a 9/2006 (III. 28.) rendelet, hatályos 2006. március 28-ától
36
A 10. § (5) bekezdés szövegét a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
37
10/A. §-t módosította a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
38
A 11. §-t módosította a 16/2006.(VI. 27.) rendelet, hatályos 2006. július 1-jétől
39
A 12. §-t hatályon kívül helyezte a 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2011. december 1től
40
A IV. Fejezet elnevezését és bevezető rendelkezését módosította a 12/2008 (VII. 08.) rendelet, hatályos 2008.
július 8-ától
41
A 13. §-t módosította a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
42
A 13. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezte a 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2011.
december 1-től
43
A 14. §-t módosította a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
44
A 15. §-t a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
45
A 16. §-t módosította a 23/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. december 1-től
46
A 17. §-t a 12/2008 (VII. 08.) rendelet iktatta be, hatályos 2008. július 8-ától
47
A 18. §-t beiktatta a 22/2004. (XII. 21.) rendelet 1. §-a 2004. december 1-jei hatállyal
48
Az intézmény elnevezését módosította a 4/2009.(III.31.) rendelet, hatályos 2009.április 1-étől
49
Az 1. melléklet 6. pontját módosította a 2/2010.(II.16.) rendelet, hatályos 2010. február 16-ától
50
Az 1. melléklet 7. pontját beiktatta a 2/2010.(II.16.) rendelet, hatályos 2010. február 16-ától
51
Az 1. melléklet 8. pontját beiktatta a 2/2010.(II.16.) rendelet, hatályos 2010. február 16-ától
52
Beiktatta: 12/2008. (VII. 08.) bélapátfalvi ör. Hatályos: 2008. július 8-ától
53
A 3. mellékletet módosította a 7/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. április 13-tól
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