Gödre Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális juttatások rendszeréről

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 45. §-ában, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) és a 134/E. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében –
kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a
nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális
ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének
helyi szabályozása.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult
családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról
elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az
egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális
biztonság megteremtése szempontjából.
2. A rendelet hatálya
2. § Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Gödre Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.
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3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatai irányadók;
b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;
c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges
elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;
d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2.
pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az
irányadók.
4. Hatásköri és eljárási rendelkezések
4. § (l) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a
Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy az Ügyrendi és Szociális Bizottságra (a
továbbiakban: Bizottság) ruházza.
(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Bizottság vagy a Polgármester
jogosult.
(3) A rendeletben nem szabályozott egyéb természetbeni ellátásokról és juttatásokról a
Polgármester dönt a költségvetés függvényében.
(4) A Polgármester és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a
Képviselő-testülethez címzett, de a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Gödrei
Kirendeltségéhez (továbbiakban: Hivatal) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
5. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez
formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt
mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.
(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a
kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.
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(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem
rendelkezik – személyesen a Hivatalban, vagy postai úton nyújthatók be.
(4) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Hivatal készíti
elő.
(5) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi
döntést előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a
tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén a Családsegítő
Szolgálat bevonásával.
(6) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a
jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(7) A rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti ellátási formák a Gödre községben lakcímmel
rendelkező és életvitelszerűen is Gödrében élő személyek részére állapíthatók meg.
6. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem
benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a
megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett
ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő,
nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap
utolsó napjáig.
(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek
folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.
5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
7. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.
(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyezteti a Bizottság, és a Polgármester a visszafizetésre kötelezett összeget
méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
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6. Adatkezelés
8. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos
és helyi nyilvántartást vezet.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az
Önkormányzatnak bejelenteni.
7. Ellátási formák
9. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve
természetbeni szociális ellátás nyújtható.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) települési támogatást
aa) ápolási támogatást
b) rendkívüli települési támogatást
ba) temetési támogatást
bb) krízistámogatást
bc) eseti támogatást
c) köztemetést
állapít meg az Szt. 45. §-ában, és 48. §-ában figyelembevételével, valamint e rendeletben
meghatározott feltételek szerint.
(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
egyéb önként vállalt feladat keretében
a) Letelepedési támogatást
állapít meg az e rendeletben szabályozottak szerint.
(4) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Szt. 60-64. §-ban foglaltak alapján
a) tanyagondnoki szolgáltatást
b) étkeztetést
c) házi segítségnyújtást
d) családsegítést
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e) gyermekjóléti szolgálat
szociális alapellátást nyújt.

II.

Fejezet

Települési támogatások
8. Ápolási támogatás
10. § (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18.
életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző
szociálisan rászorult személy részére.
(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Gödre községben lakcímmel rendelkező és
életvitelszerűen Gödrén lakó hozzátartozónak, aki hozzátartozó az ápolás érdekében nem tud
kereső tevékenységet folytatni, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, egyedülálló esetén 250 %át. Az ápolást megelőzően folytatott kereső tevékenységet munkaviszony-igazolással, vagy
vállalkozói igazolvánnyal igazolni kell.
(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója,
hallgatója.
11. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a. a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b. házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot
meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.
(2) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70
%-a.
(3) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási
tevékenység ellenőrzése végett a családgondozó bevonásával környezettanulmányt készíthet.
(4) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha
az ápolt személy
a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,
b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,
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c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,
d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem
tájékoztatja,
e) a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja,
gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,
f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról
nem gondoskodik.
(5) Az (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az Önkormányzat az ápolási
támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha
a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a)-f)
pont valamelyikének nem tesz eleget,
b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az
ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.
(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél az Szt.
42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.
(7) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.
(8) Az Szt. 2015. március 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került
ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási
támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási támogatás
kezdő napja 2015. március 1.
(9) Az ápolási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben első fokon a polgármester
dönt.

III. Fejezet
Rendkívüli települési támogatások és köztemetés
9. Rendkívüli települési támogatások
12. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben
meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt
a) halálesetre tekintettel temetési támogatás,
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b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint
elemi kár esetén krízistámogatás,
c) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás
formájában.
(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első
fokon a polgármester dönt.
10. Temetési támogatás
13. § (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg
annak a Gödre községben lakcímmel rendelkező személynek, aki gödrei lakcímmel
rendelkező személy eltemettetéséről gondoskodott.
(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli
hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
c. a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
(3) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított
60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A temetési támogatás összege:
a) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át nem haladja meg, 30.000 Ft,
b) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át nem haladja meg, 20.000 Ft
c) ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át meghaladja, 10.000 Ft.
(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről
szóló határozat számával együtt a halotti anyakönyvi kivonatra rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell küldeni.

11. Krízistámogatás
14. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a
Gödre községben lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek
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legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás
biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy
b) akinek az Gödre közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett
ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója.
(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és
belvíz.
(3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek
fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a
terhes-gondozás tényéről, vagy
b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali
határozatot, vagy
c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és
d) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
(4) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.
(5) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól, valamint a (4)
bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének négyszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.
12. Eseti támogatás
15. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a
Gödre községben lakcímmel rendelkező személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján
kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek
a) a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 250 %-át, és
b) vagyona nincs.
(3) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.
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(4) Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig részesíthető.
(5) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 5.000.-Ft-nál,
és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ettől eltérni csak
különösen indokolt esetben lehet.
13. Köztemetés
16. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §.-ban foglaltak szerint kell
ellátni.
(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.
(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Polgármester a
köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból
a) elengedheti vagy
b) csökkentheti.
IV. Fejezet
A képviselő-testület által önként vállalt egyéb ellátási formák
14. Letelepedési támogatás
17. § (1) Az önkormányzat egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a 35 év alatti házas vagy
élettársi kapcsolatban élő Gödrén letelepülő fiatalok részére. Támogatási kérelmet
nyújthat be az a személy, aki első lakáshoz jutó.
(2)

Támogatást a Gödre községben való életkezdéshez:
a) lakás, illetve házépítéshez,
b) lakás, illetve házvásárláshoz biztosít az önkormányzat.

(3)

A támogatás lakás-, illetve házcélú felhasználását minden esetben számlával, adásvételi
szerződéssel igazolni kell.

(4)

A letelepedési támogatásra irányuló kérelmet a Hivatalban, a képviselő-testületnek
címezve kell benyújtani, legkésőbb a tárgyév december 1-ig.

(5)

A kérelmeket rövid indoklással kell ellátni, amely tartalmazza a kérelmezőnek Gödre
községgel kapcsolatos terveit. A kérelmekről a képviselő-testület a soron következő zárt
ülésen, minősített többséggel dönt.

(6)

A letelepedési támogatásban részesülő személyekkel a képviselő-testület
(képviseletében a polgármester) támogatási szerződést köt. A szerződésben a támogató
vállalja, hogy egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a támogatott számára, a Gödre
községben való életkezdéshez. A támogatott kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a
támogatást kizárólag a telek vásárlásra, lakás, ház vásárlására, illetve építésre használja
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fel, valamint vállalja, hogy a támogatás kiutalásától számított 5 évig gödrei lakcímmel
rendelkezik és életvitelszerűen Gödrén él.
(7)

A letelepedési támogatás mértéke:
a) új lakás esetén egységesen 500.000,-Ft,
b) lakásvásárlás esetén az ingatlan vételárának 20%-a, de legfeljebb 400.000,-Ft,

(8)

A képviselő-testület a letelepedési támogatásra fordítható összeget minden évben a
költségvetési rendeletében határozza meg.

(9)

Használt lakás vásárlása esetén a letelepedési támogatás a tulajdonváltozás tulajdoni
lapon való bejegyzése után folyósítható.

V. Fejezet
Szociális alapszolgáltatásokat nyújtó ellátások
15. Tanyagondnoki szolgáltatás
18. § (1)

Az önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatást biztosít:

a) a lakosság számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, illetőleg a közszolgálatokhoz való hozzájárulás
elősegítésére,
b) a rászorult személyek közlekedési, szállítási problémájának megoldására, valamint
c) a lakosságot érintő információk gyűjtése és továbbítása érdekében.
(2)

A tanyagondnoki szolgálat feladatait a tanyagondnok látja el a rendelkezésre álló
gépjármű segítségével. A tanyagondnok tevékenységét köteles munkaköri leírásának, a
szolgálat szakmai programjának, a képviselő-testület határozatainak, valamint a
polgármester utasításainak megfelelően ellátni.

(3)

A szolgáltatás igénybevételére a Szénáspuszta és Gödreszentmárton településrészen
lakóhellyel rendelkező, a településen életvitelszerűen tartózkodó személy jogosult e
Rendeletben foglaltak szerint.

(4)

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátott feladatok:
a) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, háziorvosi
rendelésre, tanácsadásra szállítás),
b) óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása az oktatási intézménybe, egyéb iskolai
rendezvényre,
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c) helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése
az önkormányzat és a lakosság között,
d) egyéb szolgáltatási feladatok, így különösen művelődés, sport, szabadidős
tevékenység szervezése, segítése, közreműködés az önkormányzati feladatok
megoldásában (árubeszerzés, ügyintézés, tájékoztatás, információközvetítés,
szakrendelésre, kórházba szállítás), az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek
intézésének segítése.
(5)

A tanyagondnoki szolgálat rendszeresen, kötelezően és térítés nélkül látja el a (4) a-c
pontjaiban foglalt feladatokat.

(6)

Térítés nélkül, kérelemre a körülményeket mérlegelve végzi el az egyéb szolgáltatási
feladatokat.

19. § (1) A tanyagondnok feladatait annak figyelembevételével rangsorolja, hogy alapvető
kötelezettsége rendszeres és kötelező feladatainak teljesítése, mérlegelés alapján
teljesítendő feladatait úgy kell ellátnia, hogy az ne veszélyeztesse alapvető feladatai
teljesítését.
(2) A tanyagondnok a 21. § (4) bekezdésében nem szabályozott szolgáltatások iránti
igények esetén a polgármester egyéb munkáltatói jogkörben hozott utasítása szerint jár
el.
(3) Amennyiben a kérelmező a polgármester döntésével nem ért egyet, akkor írásban
kérelmet terjeszthet elő a képviselő-testülethez.
16. Étkeztetés
20. § (1) A szociálisan rászoruló részére az Szt. 62. §-ában foglaltak figyelembe vételével
napi egy meleg ételt (ebédet) kell biztosítani az önkormányzati konyháról a rászoruló
lakóhelyére történő elszállítással. A szociálisan rászoruló kérelmére, valamint hajléktalan
személy esetében az ebéd a Gödre, Árpád u. 13. szám alatti önkormányzati konyha
helyiségében vehető át.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy
teljesen – nem tud gondoskodni, illetve azt a személyt is, aki házi segítségnyújtásban
részesül.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
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(5) Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására
részben képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) Az étkezés igénybevételéhez a jogosultságot az alábbiak alapozzák meg:
a) a (2) bekezdés esetében a személyi igazolvány,
b) a (3) és (5) bekezdés esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása,
c) a (4) bekezdés esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű
családi pótlékról szóló határozat,
d) a (6) bekezdés esetében a lakcímkártya vagy a hajléktalan szálló igazolása.
(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés,
mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkezésre való jogosultság
erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelőzően az
ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni és amennyiben jogosultsága továbbra is
fennáll, az ellátás – a megfelelő orvosi igazolás ismételt csatolásával –
meghosszabbítható.

21. § (1) A szociális étkeztetés térítési díját és a kiszállítás költségét a térítési díj
megállapításáról szóló 6/2011. (IV. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
2. melléklete tartalmazza.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a Gödre,
Árpád u. 13. szám alatti kiosztó helyen veszik át, vagy lakásra történő kiszállítással kérik.
A kiosztó helyen történő ebéd-átvétel esetén szállítási költséget nem kell fizetni, a lakáson
történő étkeztetés térítési díja mellett a kiszállítás költségét is meg kell fizetni.
(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának és a kiszállítás költségének
kiszámítását a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege. A személyi térítési díj a napi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett
étkezések számának szorzata, valamint a kedvezmények figyelembe vételével kerül
megállapításra.
(5) A szociális étkezésben résztvevők jövedelmüknek megfelelően a térítési díj és a
kiszállítás költségének összegéből a Rendelet 2. számú melléklete szerint személyi térítési
díjat fizetnek.
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Szünidei gyermekétkeztetés
21/A.1 § (1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
(2) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat az iskolai tanulók esetében a konyhai
ebédlőben, óvodások esetében az óvodában biztosítja az ebéd helyben történő
elfogyasztását az intézmények nyitva tartásának figyelembe vételével.
(3) A Képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a (2) bekezdésben foglalt
gyermekeken túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is
ingyenesen biztosítja 6 hónapos kortól 18 életév betöltéséig.
(4) Az intézmények nyári karbantartási munkálatok miatti leállása esetén az önkormányzat
külső szervezet segítségével biztosítja a (1) pontban leírt feladatát.
(5) Amennyiben a gyermek nem tudja az ebédet helyben elfogyasztani a részére biztosított
ételt a szülő, más törvényes képviselő vagy az általa meghatalmazott személy megfelelő
ételhordóban elviheti.
A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Gödrei
Kirendeltség szociális ügyintézőjéhez és az Óvoda vezetőjéhez lehet benyújtani.

(6)

17. Házi segítségnyújtás
22. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
(2)

Az ellátás iránti kérelmet a Hivatalban vagy az alapszolgáltatást biztosító a Sásdi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) lehet benyújtani. A
bejelentésre a Szolgálat által megadott egyéb úton is lehetőség van.

(3)

Az ellátás iránti kérelemről a Szolgálat vezetője dönt.

(4)

A házi segítségnyújtásért díjat kell fizetni. A fizetendő díjat a Szolgálat állapítja meg.

(5)

A képviselő-testület a rászoruló kérelmére egyedi döntést hozhat arról, hogy a díj egy
részét vagy egészét a kérelmet benyújtó helyett az önkormányzat fizesse.
18. Családsegítés

1

Beiktatta a 8/2016. (XII. 9.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 9-től.
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23. § (1)
Az önkormányzat családsegítés keretében segítséget nyújt a település területén
élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre
szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(2)

A családsegítést a képviselő-testület a Szolgálat útján biztosítja.

(3)

Az ellátás iránti kérelmet a Hivatalban vagy a Szolgálatnál lehet benyújtani. A
bejelentésre a Szolgálat által megadott egyéb úton is lehetőség van.

(4)

Az ellátás iránti kérelemről a Szolgálat vezetője dönt.
19. Gyermekjóléti szolgálat

24. § (1)
Az önkormányzat a Szolgálat útján, társulásos formában biztosítja az 1997. évi
XXXI. Tv. 39-40. §-ai szerint a gyermekjóléti szolgáltatást minden rászoruló részére
térítésmentesen. A Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a
gyermek testi, lelki egészségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében.
(2)

A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermek, illetve a szülő önkéntes igénybevétele, illetve a
jegyző vagy a gyámhatóság határozata alapján biztosítja az intézményvezető.

20. Záró és hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.
(III. 31.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 1/2013. (II. 14.), 4/2013. (III. 14.),
12/2013. (XI. 22.), 13/2013. (XII. 12.), 6/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendeletek.
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Gödre, 2015. február 26.

Gelencsér Gábor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve 2015. február 27.

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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